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Centre de Collision

Ari: 514-476-4565  
1385, Boul. des Laurentides, local 103, Vimont, QC  H7M 2Y2

Professional Auto Body Repair & Painting

• Insurance Work Accepted
• All Work Guaranteed
• Expert Color Matching
• Factory Genuine Parts

• Import Car Specialists
• American Muscle Cars
• Towing
• Major & Minor Repairs

FREE ESTIMATES!

HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

Thinking of Selling Your Home?
Call me today for a FREE 

evaluation with no obligation.

2020 BOLT EV  •  UNTIL NOVEMBER 30

CLEARANCE

364, DUBOIS STREET, SAINT-EUSTACHE 833-977-1726

"ΒΡΟΧΗ" ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Εμβόλιο και  
από το Κεμπέκ!
Μετά την Pfizer  
και τη Moderna

Για την εκλογή 
ΤΖΟ ΜΠΆΙΝΤΕΝ  
δε χρειάζονται  
"ΘΡΙΆΜΒΟΛΟΓΙΕΣ"

Ιστορική  
επίσκεψη Πομπέο  

στο Φανάρι

Κερδοφόρα  
η Κάνναβη  
για το Κεμπέκ

ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ ΓΙΆ ΗΆΕ 
"Στρατηγική συμμαχία σε 
Άμυνα-Εξωτερική Πολιτική"

ΝΆΓΚΟΡΝΟ-ΚΆΡΆΜΠΆΧ

ΣΕΛΙΔΕΣ 3, 6-7

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΣΕΛΙΔΑ 10

ΣΕΛΙΔΕΣ 15, 25ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

Καλεντερίδης: "Τα παθήματα  
να γίνονται μαθήματα"

Η συμφωνία των τριών  
αλλάζει τα δεδομένα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
ΠΡΕΣΒΗΣ 
ΜΆΛΛΙΆΣ

Ο μικροβιολόγος και πρόεδρος 
της εταιρείας "ULYSSE (ΟΔΥΣΣΕΑΣ) 

BIOTECHNOLOGIES" Yves Hurtubise

ΤΑ ΝΕΑ| Ο πρωθυπουργός του Κε-
μπέκ, François Legault (φωτ.), καλεί 
όλους τους πολίτες να ακολουθή-
σουν τις νέες οδηγίες της κυβέρνη-
σης, όσον αφορά τον τρόπο που θα 
μπορούμε να εορτάσουμε τη Γιορτή 
των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς. Συγκεκριμένα, από τις 
24 έως τις 27 Δεκεμβρίου, επιτρέ-
πονται μόνο έως 10 άτομα να συν-
εορτάσουν και να βρεθούν μαζί στον 
ίδιο χώρο. 
Φυσικά, οι συστάσεις να πλένουμε 

τα χέρια μας και να κρατάμε δύο (2) 
μέτρα απόσταση, παραμένουν. 
Αλλά οι αρχές θα επιβάλλουν να 

μην υπάρχει καμία συνάθροιση μία 
εβδομάδα πριν τις 24 Δεκεμβρίου 
και μία εβδομάδα μετά, ήτοι την πα-
ραμονή της πρωτοχρονιάς. 
Που σημαίνει, ότι τον ερχομό του 

νέου έτους θα τον γιορτάσουμε στα 
σπίτια μας, όπως είναι η κατάσταση 
αυτή τη στιγμή. Καλούνται επίσης 
οι επιχειρήσεις, να ελαττώσουν τις 
δραστηριότητες τους αυτή την κρίσι-
μη περίοδο. Όσον αφορά τα σχολεία, 
οι μαθητές του δημοτικού θα επι-
στρέψουν στις τάξεις τους 5, 6 και 7 
Ιανουαρίου και του γυμνασίου στις 
11 Ιανουαρίου. «Σας προτείνω ένα 
συμβόλαιο τιμής για να μπορέσουμε 
να γιορτάσουμε έστω και περιορι-
σμένα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΆ ΜΕΤΡΆ  
την περίοδο  
των εορτών

Μόνο έως 10 άτομα μαζί  
από 24-27 Δεκεμβρίου 
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0$DOWN

CALL ON  
A GOOD DEAL

Fido Payment Program
With

 0% interest. On select phones with select plans. 

Offer subject to change without notice. A set-up service fee of $45 applies to set up your device and related services. Taxes extra. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement (FPPA) and an eligible 
Fido Mobile plan. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly to your bill for as long as your FPPA is in place). Down payment plus taxes is due in full upon purchase. If your 
FPPA is terminated or your Mobile plan is cancelled, the outstanding Fido Payment Program balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. A security deposit of up to $250 may be required. TMFido and related names & logos are 
trademarks used under licence. © 2020 Fido

MONTREAL

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. West
Place-des-Arts Metro
514 669-1880

Place du Quartier  
(Chinatown)
1111, St-Urbain St
Place-des-Arts Metro
514 667-0077

Place Alexis Nihon
1500, Atwater Av.
Atwater Metro
514 939-5552

4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal Metro
514 439-9934

Le Boulevard Shopping Centre
4270, Jean-Talon St East
514 887-7784

436, Jean-Talon St West
du Parc Metro
514 272-2355

Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

SOUTH SHORE

Valleyfield Centre
50 Dufferin, Unit 1200
Valleyfield
450 373-2335

Châteauguay Regional Centre
200 d’Anjou Blvd.,
Châteauguay
450 692-7769

NORTH SHORE

Galeries Terrebonne
1185, Moody Blvd.
Terrebonne
450 471-8972

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320, St-Joseph Blvd.
Hull
819 205-1390

Visit mobifone.ca  
to see all current offers
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Φαίνεται ότι η κυβέρνηση του Κεμπέκ 
πόνταρε και κέρδισε. Όπως είναι 

γνωστό εδώ και δεκαετίες, έχει τον έλεγχο 
-μονοπώλιο- πώλησης οινοπνευματωδών 
ποτών με το SAQ και τα τυχερά παιχνίδια 
με το LOTO QUÉBEC. Ήταν επόμενο να 
ενδιαφερθεί και στο μονοπώλιο νόμιμης 
μαριχουάνας. 

Έτσι δημιούργησε μια νέα αλυσίδα για 
την πώληση του εν λόγω εμπορεύματος, 
τη Société québécoise de canabis (SQDC), 
κάτι παρόμοιο με το SAQ. Σύμφωνα λοι-
πόν με τα τελευταία στοιχεία, η SQDC στο 
δεύτερο τρίμηνο, που έκλεισε στις 12 Σε-
πτεμβρίου, είχε πωλήσεις των 120,2 εκα-
τομμυρίων δολαρίων ή 56,6 εκατομμύρια 
δολάρια περισσότερο από το δεύτερο τρί-
μηνο της προηγούμενης χρονιάς. Το SQDC 
παρουσίασε καθαρό εισόδημα 15,1 εκα-
τομμυρίων δολαρίων για αυτό το τρίμηνο, 
το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση 10,1 
εκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με 

το δεύτερο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους. Στο τέλος των πρώτων 24 εβδομά-
δων του οικονομικού έτους, το SQDC ανέ-
φερε καθαρά έσοδα 24,8 εκατομμυρίων 
δολαρίων σε σύγκριση με 6,3 εκατομμύ-
ρια δολάρια για την ίδια περίοδο πέρυσι. 
Τα καθαρά έσοδα πρόκειται να χρησιμο-
ποιηθούν, ιδίως, στην πρόληψη και την 
έρευνα στον τομέα της κάνναβης.

150 ΤΟΝΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  
ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑΣ
Υπολογίζεται, ότι στο Κεμπέκ καταναλώ-

νεται 150 τόνοι κάνναβης. Η SQDC εκτιμά, 
ότι έχει μετατρέψει σχεδόν το 50% της 
παράνομης αγοράς, σε νόμιμη αγορά. Πι-
στεύει δε, ότι διασφαλίζει τη διανομή και 
την πώληση κάνναβης προστατεύοντας 
την υγεία και της ένταξη των καταναλω-
τών στη νόμιμη αγορά, χωρίς να ενθαρρύ-
νεται η κατανάλωση κάνναβης.

Η σημαντική ανάπτυξη της SQDC βασί-
ζεται στην αύξηση των καταστημάτων της, 
από 20 στα 45 προς το παρόν, μια και θα 
ανοίξουν περισσότερα. 

Το δίκτυο καταστημάτων πούλησε 19.139 
κιλά κάνναβης για συνολικό ποσό 111,4 
εκατομμυρίων δολαρίων. Ο αριθμός των 
συναλλαγών είναι περίπου 2,3 εκατομμύ-
ρια. Οι δε 100.000 συναλλαγές που έγιναν 
μέσω της ιστοσελίδας, πούλησαν 1.691 
κιλά κάνναβης, με έσοδα 8,8 εκατομμύ-

ρια δολάρια περίπου. Τα κρατικά έσοδα 
από τις πωλήσεις της SQDC με τη μορφή 
φόρου κατανάλωσης και ειδικών φόρων 
κατανάλωσης, είναι περίπου 40,8 εκατομ-
μύρια δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο και 
περίπου 78,6 εκατομμύρια δολάρια για 
τις πρώτες 24 εβδομάδες.

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

Επί 32 χρόνια 
εξυπηρετούμε την  
Ελληνική Παροικία

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων 
Επιχειρήσεων - Ζωής

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες 
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
Σ’εμάς θα είστε ασφαλής! 

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους 
υπογράψουν το ταχύτερο 
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Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Προσοδοφόρα η… «μαστούρα»  
για την κυβέρνηση του Κεμπέκ
15,1 εκατομμύρια δολάρια 
καθαρά έσοδα το δεύτερο τρίμηνο

ΕΝΆ ΕΜΒΟΛΙΟ ΆΛΛΙΩΤΙΚΟ ΆΠ’ Τ’ ΆΛΛΆ

Το εγχώριο εμβόλιο  
του «Οδυσσέα» 
Εταιρεία στο Trois-Rivières ετοιμάζει το δικό της εμβόλιο

Χάρις σε μια μικρή χορηγία των 
$20.000, η εταιρεία ULYSSE (ΟΔΥΣ-

ΣΕΑΣ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ) BIOTECHNOLOGIES, 
που έχει την έδρα της στο Trois-Rivières 
του Κεμπέκ, από τον Απρίλιο δουλεύει 
εντατικά, για να δημιουργήσει ένα μονα-
δικό εμβόλιο κατά της COVID-19. 
Το εμβόλιο της ULYSSE BIO, είναι πολύ 

διαφορετικό από όλα τα άλλα που έχουν 
ανακοινωθεί ή πρόκειται να ανακοινω-
θούν στο μέλλον, διότι δε θα γίνεται με 
ένεση αλλά μέσω του στόματος σε υγρό 
ή κάψουλα!

Όσο και να φαίνεται ψέμα, λίαν συ-
ντόμως η ULYSSE BIOTECHNOLOGIES θα 
περάσει στο στάδιο των προ κλινικών 
τεστ. Αν όλα πάνε καλά, το επόμενο στά-
διο των τεστ θα γίνει τον Ιανουάριο του 
2021 σε άτομα. Ο πρόεδρος της εταιρεί-
ας, Yves Hurtubise (στη φωτ. με τη μπλε 
μπλούζα), είχε τη σκέψη να αναπτύξει 
ένα εμβόλιο κατά της COVID-19 για τους 
ανθρώπους με την ίδια βάση Προ βιο-
τικών υλών που συνήθως δίνονται στα 
ζώα. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε, ότι η 
ULYSSE BIOTECHNOLOGIES ειδικεύεται 

σε προ βιοτικά προϊόντα, προπαντός 
στον τομέα φυσικής καλλιέργειας αγρο-
τικών προϊόντων.

Ως μικροβιολόγος, ο κ. Hurtubise ακο-
λούθησε τη «στρατηγική» του ιού στην 
έρευνα του. «Ο ιός κολλά σε κύτταρα για 
να μολύνει το σώμα. Σε αυτό το στάδιο 
είναι πολύ αργά να αντιμετωπιστεί μια 
και έχει επιτεθεί στο αναπνευστικό και 
πεπτικό σύστημα», εξηγεί.
Ο κύριος στόχος της ομάδας του κ. 

Hurtubise, είναι όπως ο ιός «αναγνω-
ρίσει» τα βακτηρίδια που υπάρχουν 
στα προβιοτικά. Αυτό είναι και η με-
γάλη παγίδα, μια και ο ιός δε μπορεί 
να εισχωρήσει σε αυτά. Με αυτό τον 
τρόπο ο ανθρώπινος οργανισμός, που 
θα εντοπίσει ότι κάτι παράξενο γίνε-
ται, θα πει: “Κάτι δεν πάει καλά, έχω 
μολυνθεί από τον ιό τύπου COVID-19”.  
«Τότε θα δημιουργηθούν αντισώματα 
για την προστασία του οργανισμού κατά 
του ιού», τονίζει ο κ. Hurtubise.

Φυσικά, είναι πολύ περήφανος που η 
εταιρεία του «παίζει» με πενιχρό προ-
ϋπολογισμό στο ίδιο «γήπεδο» με τους 
κολοσσούς της παγκόσμιας φαρμακοβι-
ομηχανίας που διαθέτουν δισεκατομμύ-
ρια.

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153

E-mail : Guy.Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey
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Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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Εθνικός Διχασμός…
Είναι πολλά τα τραγικά γεγονότα που σημάδεψαν τη νεότερη 

ελληνική ιστορία. Ο Νοέμβρης μας μεταφέρει στον εθνικό 
διχασμό που διήρκεσε από το 1915 έως το 1922. Συμβουλευόμε-
νος πηγές ιστορικών βιβλίων, σας μεταφέρω, όσο πιο σωστά και 
υπεύθυνα γίνεται, τη θλιβερή αυτή επταετή περίοδο.
Την εποχή εκείνη, η Ελλάδα βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στο 

κράτος των Αθηνών, με επικεφαλής το βασιλιά Κωνσταντίνο και 
το κράτος της Εθνικής Αμύνης στη Θεσσαλονίκη, με επικεφαλής 
τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αφορμή αποτέλεσε η στάση ουδετερότη-
τας της χώρας κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία οδήγησε 
σε στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης 
και των Αγγλογαλλικών δυνάμεων.

Στις 18 Νοεμβρίου 1916, λαμβάνει χώρα η απόβαση των συμ-
μαχικών αγημάτων στο Φάληρο και ακολουθούν συγκρούσεις με 
τον ελληνικό στρατό. Ο Βενιζέλος ακολουθούσε πολιτική συμπα-
ράταξης με τους συμμάχους εναντίον των Κεντρικών Δυνάμεων, 
ενώ ο βασιλιάς Κωνσταντίνος πολιτική ουδετερότητας, που ευνο-
ούσε τη Γερμανία και την Αυστροουγγαρία.

Οι δυνάμεις της Αντάντ, που ήταν στο πλευρό του Βενιζέλου, 
αξιώνουν την παράδοση τεράστιων ποσοτήτων πολεμικού υλι-
κού από την κυβέρνηση των Αθηνών. Παρά την αρχική συμφω-
νία, μετά από τέσσερις μέρες το αίτημά τους απορρίπτεται, όταν 
στρατιωτικοί παράγοντες με την υποστήριξη 20.000 επίστρατων, 
πείθουν τον Κωνσταντίνο να την παραβιάσει, με το επιχείρημα 
ότι η κοινή γνώμη έβλεπε αυτή την απαίτηση ως επέμβαση στα 
εσωτερικά της χώρας. 

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει. Ο συμμαχικός στόλος, με επι-
κεφαλής το ναύαρχο Φουρνιέ, αποβιβάζεται στο Φάληρο. Περί-
που 3.000 Γάλλοι και Βρετανοί κατευθύνονται στην Αθήνα όπου 
βρίσκεται μεγάλος αριθμός επίστρατων ενόπλων. Ακολουθούν 
συγκρούσεις σύμμαχων με τον ελληνικό στρατό, ενώ η πόλη δέ-
χεται τα μαζικά πυρά του συμμαχικού στόλου. Το ίδιο βράδυ της 
18ης Νοεμβρίου, ο Κωνσταντίνος έρχεται σε συμφωνία με τους 
πρεσβευτές της Αντάντ και ο βομβαρδισμός σταματά.
Ο απολογισμός εκείνης της βραδιάς ήταν δεκάδες νεκροί και 

τραυματίες που προέρχονταν και από τις δύο πλευρές. Τις επό-
μενες μέρες οι συμμαχικές δυνάμεις αποσύρονται, ενώ οι «βενι-
ζελικοί» δέχονται επιθέσεις από τους υποστηρικτές του βασιλιά. 
Ακολουθούν λεηλασίες σε καταστήματα, σπίτια και καταστροφές 
σε εγκαταστάσεις εφημερίδων. 

Ο εθνικός διχασμός, ο οποίος επί μακρόν ταλαιπώρησε τους Έλ-
ληνες, εξαιτίας της διαφωνίας του πρωθυπουργού Ελευθερίου 
Βενιζέλου και του βασιλιά Κωνσταντίνου Α› σχετικά με τη στάση 
που έπρεπε να τηρήσει η Ελλάδα στον Α› Παγκόσμιο Πόλεμο, με-
ταφέρθηκε από την πρώτη στιγμή και στους έλληνες μετανάστες 
και ειδικότερα της Αμερικής και του Καναδά. Αποτέλεσμα ήταν να 
ξεσπάσει μία έντονη διαμάχη μεταξύ των οπαδών των δύο μεγα-
λύτερων ελληνικών οργανώσεων της εποχής, της AHEPA και της 
GAPA. Άσπονδο μίσος τους χώρισε σε «βενιζελικούς» και «βασιλι-
κούς» και τους παρέσυρε σε οδυνηρή μακρά περιπέτεια. 

Στις 25 Νοεμβρίου, η προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης 
κηρύσσει με ειδικό διάγγελμα έκπτωτο το βασιλιά Κωνσταντίνο, ο 
οποίος όμως επανήλθε στο θρόνο το 1920. 

Ένας εθνικός διχασμός, που δυστυχώς εξακολουθεί μέχρι τις μέ-
ρες μας να επηρεάζει την πολιτική σκέψη… 

ΟΙ ΗΠΆ ΚΆΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ  
μεγάλης συνταγματικής κρίσης 

Οι πατέρες της αμερικανικής δημοκρατίας, 
στην περίφημη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας 

του 1776, δηλώνουν ότι «όλοι οι άνθρωποι γεν-
νιούνται ίσοι και έχουν προικιστεί από το Δημι-
ουργό τους με ορισμένα αναφαίρετα Δικαιώματα, 
μεταξύ των οποίων η Ζωή, η Ελευθερία και η επι-
δίωξη της Ευτυχίας».

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος* 
© Euro2day 

Το πρόβλημα, βέβαια, τότε, με τη Διακήρυ-
ξη αυτή, ήταν ότι δεν αναφερόταν στο χρώ-
μα των ανθρώπων. Αυτό το κενό συμπλη-
ρώθηκε αργότερα και μετά από έναν εμ-
φύλιο πόλεμο μεταξύ Βορείων και Νοτίων. 
Μετά το τέλος του πολέμου αυτού, στο Σύνταγμα 
προστέθηκε το άρθρο 13 που καταργούσε το θε-
σμό της σκλαβιάς, πλην όμως οι μαύροι Αμερικα-
νοί μόνον από το 1965 μπόρεσαν να ψηφίζουν κα-
νονικά. Απότοκο των διαφορών μεταξύ Βορρά και 
Νότου στις ΗΠΑ, είναι και το σύστημα εκλογής του 
Προέδρου της χώρας, ο οποίος ακόμα και αν υπε-
ρισχύσει σε ψήφους, όπως η Χίλαρι Κλίντον, μπο-
ρεί να χάσει την εκλογή λόγω της μη επιλογής του 
από τους «εκλέκτορες». 
Συμβαίνει δε, οι τελευταί-
οι να είναι πολύ ισχυροί 
στο Νότο, παραχώρηση 
που έγινε από το Βορρά, 
για να ενταχθούν οι κάτοι-
κοί του στην Ομοσπονδία. 
Σημειώνουμε, ότι επειδή 
οι Πολιτείες του Νότου 
είχαν μικρότερο λευκό 
πληθυσμό σε σχέση με 
τις μεγάλες Πολιτείες του 
Βορρά, φοβήθηκαν την 
υπεροχή των Βορείων, που 
θα έβγαζαν μονίμως δικό 
τους πρόεδρο. Και αυτός, 
εκείνα τα χρόνια, θα μπο-
ρούσε να καταργήσει το 
καθεστώς της δουλείας.  
Ισχυρίστηκαν έτσι, ότι οι 
μαύροι στις νότιες Πολι-
τείες πρέπει να μετρηθούν 
ως πολίτες – χωρίς φυσι-
κά ανθρώπινα δικαιώματα. Κι έτσι εξασφάλισαν 
δυσανάλογα μεγάλο αριθμό εκλεκτόρων – βά-
σει του συνόλου του πληθυσμού από το άθροι-
σμα λευκών και μαύρων. Έτσι, εδραίωσαν τη 
δυνατότητα οι Πολιτείες του Νότου να κρίνουν 
το νικητή. Δικαίωμα όχι ασήμαντο για ηττημέ-
νους, έστω και εμφύλιας πολεμικής σύγκρουσης. 
Όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες του αμερικανι-
κού πολιτικού συστήματος, στο δισεκατομ-
μυριούχο Ντόναλντ Τραμπ πρόσφεραν μια 
μοναδική ευκαιρία, αφενός, να αναρριχηθεί 
στην εξουσία, αφετέρου, να απειλεί με πα-
ραμονή σε αυτήν, σε περίπτωση ήττας του. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο απερχόμενος πρόεδρος, αρ-
κετό καιρό πριν την εκλογική αναμέτρηση, προ-
ετοίμαζε τους μηχανισμούς που θα του επέ-
τρεπαν να πετύχει τα σχέδιά του και στο επίπε-
δο αυτό τον βοήθησαν τόσο ο παλαιολιθικός 
αμερικανικός αριστερισμός, όσο και οι βιαιό-
τητες των μαύρων μετά το θάνατο του Τζορτζ 
Φλόιντ μετά από ηθελημένη αστυνομική βία. 
Η πρόθεσή του να κινητοποιήσει το στρα-
τό για να καταστείλει τα πλιάτσικα και τις βι-

αιότητες μαύρων διαδηλωτών, μετά το δρα-
ματικό συμβάν, είναι ενδεικτική μιας νοο-
τροπίας που απέχει αισθητά από τις αρχές 
των ιδρυτών της αμερικανικής δημοκρατίας. 
Σε άλλες εποχές επίσης, παραπέμπει και η πρό-
ταση του για το σχηματισμό «στρατού λευκών», 
οι οποίοι το βράδυ των εκλογών θα επιτηρού-
σαν την εκλογική διαδικασία. Σε δεύτερη φάση, 
η πρόταση αυτή μετατράπηκε σε μηχανισμό 
αποθάρρυνσης των μαύρων να πάνε να ψηφί-
σουν και σε μέσο προπαγάνδας, η οποία εκ των 
προτέρων έκανε λόγο για νοθεία στις εκλογές. 
Είναι ηλίου φαεινότερον, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ 
προετοίμαζε για τις ΗΠΑ μια σοβαρή συνταγ-
ματική κρίση, η οποία σήμερα είναι ήδη πα-
ρούσα... Διότι τι θα συμβεί, αν ο Τραμπ δεν 
εγκαταλείψει το Λευκό Οίκο, επικαλούμε-
νος νοθεία του εκλογικού αποτελέσματος; 
Το πιο πιθανό σενάριο είναι να χρειαστεί να απο-
φασίσει το Ανώτατο Δικαστήριο για το ποιος 
πραγματικά κέρδισε τις εκλογές. Με φιλική προς 
τους Ρεπουμπλικάνους Γερουσία, ποια θα είναι 
η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου; Πώς θα 
αντιδράσει μια έντονα πολωμένη και διχασμέ-
νη κοινή γνώμη, αν δε γίνει σεβαστή η απόφασή 

της; Τι θα κάνει το Κογκρέ-
σο, όπου ο νικητής των 
εκλογών είναι αποδυνα-
μωμένος; Ποια στάση θα 
κρατήσει το Δημοκρατικό 
Κόμμα με το Ανώτατο Δι-
καστήριο και τη Γερουσία 
εκτός του ελέγχου του; 
Όπως αναφέρει ο καθη-
γητής Νομικής του Πανε-
πιστημίου του Σικάγου, 
Έρικ Πόσνερ, «οι εξελίξεις 
οδηγούν τους Δημοκρατι-
κούς να παίξουν σκληρό 
παιχνίδι». Πολλοί προ-
τρέπουν τον εκλεγέντα 
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να 
αυξήσει τον αριθμό των 
μελών του Ανώτατου Δι-
καστηρίου -από 9 σε 13-, 
ορίζοντας 4 νέους δικαστές 
και αποκτώντας έτσι προο-
δευτική πλειοψηφία 7-6. 

Η σημασία αυτής της πρότασης είναι τεράστια. 
Μια παρόμοια απόπειρα του Ρούζβελτ ηττήθηκε 
και προκάλεσε μεγάλη πολιτική ζημιά στην προ-
εδρία του. Ο Μπάιντεν, παρά το μετριοπαθές του 
ένστικτο, δεν έχει απορρίψει αυτή την ιδέα, φο-
βούμενος την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατι-
κού Κόμματος. Όμως το πρόβλημα του Μπάιντεν 
δεν είναι η Αριστερά, είναι το Ανώτατο Δικαστή-
ριο. Στην προεκλογική εκστρατεία υποσχέθηκε 
υγειονομική περίθαλψη και καλύτερη αντιμετώ-
πιση της πανδημίας – δυο τομείς προς τους οποί-
ους οι συντηρητικοί δικαστές δείχνουν εχθρότητα. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, ο νέο-εκλεγείς πρόεδρος 
αντιμετωπίζει σοβαρότατο δίλημμα. Εάν αυξήσει 
τον αριθμό των δικαστών, κινδυνεύει να χάσει την 
υποστήριξη των μετριοπαθών Δημοκρατικών, να 
βαθύνει την πόλωση και να αμαυρώσει το κύρος 
του ανώτατου δικαστικού σώματος. Εάν δεν αυ-
ξήσει τον αριθμό των δικαστών, θα είναι πολιτικά 
ανίκανος να προωθήσει οποιαδήποτε αλλαγή. Με 
την Αμερική σε κρίση, καλό είναι η Ευρώπη να ξυ-
πνήσει, πριν τα απόνερα της αμερικανικής θεσμι-
κής παρακμής τη... μολύνουν! 

*O Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος γεννήθηκε 
στο Παλαιό Ψυχικό το 1941. Έβγαλε το δημο-
τικό σχολείο στην Πάτρα. Πραγματοποίησε 
τις γυμνασιακές του σπουδές διαδοχικά, στη 
Σχολή Μπερζάν, στο Λεόντειο Λύκειο και στο 
Αρέθειο. Στη συνέχεια, σπούδασε στο Βέλγιο 
Οικονομικές και Εμπορικές Επιστήμες εφαρμο-
σμένες στις υπό ανάπτυξη χώρες. Πτυχιούχος 
του Πανεπιστημιακού Κέντρου της Μονς, πα-
ρακολούθησε, επίσης, στα πανεπιστήμια της 
Λιέγης, της Λίλλης και των Βρυξελλών, Πολιτι-
κή Οικονομία και Κοινωνιολογία, Δημοσιογρα-
φία και Τεχνικές Επικοινωνίας, Φιλοσοφία και 
Οικονομική των Επιχειρήσεων. Είναι επίτιμος 
διεθνής πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δη-
μοσιογράφων, πρόεδρος του ελληνικού της 
τμήματος και μέλος της ΔΣ της Ένωσης Συντα-
κτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει βρα-
βευθεί με 42 ελληνικά και διεθνή δημοσιογρα-
φικά βραβεία και είναι Ιππότης της Τιμής της 
Γαλλικής και της Ουγγρικής Δημοκρατίας.
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Authentic and Delicious Greek Food
For Take Out and Delivery From mouthwatering appetizers, 

refreshing salads and  
authentic gyro, the entire  
Greektown menu is available  
for delivery or pickup via the  
Online Ordering on our website

Greektown Grill
4637 Chemin du Souvenir, Laval 
greektowngrill.ca

        450-688-6340
NEW LUNCH MENU!

 Greektown Poutine

Open 7 days a week
from 11am to 10pm

«Η σημερινή μου επίσκεψη στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η 

υπογραφή των σχετικών συμφωνιών, συ-
νιστούν την αναβάθμιση της σχέσης Ελλά-
δος – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε 
στρατηγικό επίπεδο» δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 
αναχώρησή του από τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα (Τετάρτη 18/11).
«Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-

τα διαμορφώνουν πια ένα πλαίσιο μιας 
στρατηγικής συμμαχίας, η οποία εκτείνε-
ται όχι μόνο στους τομείς της οικονομικής 
συνεργασίας, αλλά και στους τομείς της 
συνεργασίας στην Άμυνα και στην Εξωτε-
ρική Πολιτική» σημείωσε ο Έλληνας Πρω-
θυπουργός και συνέχισε λέγοντας: 
«Οι προοπτικές για περαιτέρω εμβά-

θυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χω-
ρών είναι πολλές και σημαντικές. Υπάρ-
χει πια ένας ξεκάθαρος οδικός χάρτης, 
για το πώς μπορεί οι σχέσεις μεταξύ των 
δύο χωρών να γίνουν ακόμα πιο στενές.  
»Οι δύο χώρες μας αντιμετωπίζουν 
τις προκλήσεις στην Ανατολική Με-
σόγειο μέσα από την ίδια οπτική γω-
νία. Παραμένουν προσηλωμένες στην 
ειρηνική διευθέτηση των διαφορών 
και στο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο. 
»Θέλω, επίσης, να τονίσω, ότι η επίσκεψη 
αυτή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι 
ακόμα ένα βήμα στα πλαίσια της ενεργητι-
κής εξωτερικής πολιτικής που αναπτύσσει 
η χώρα μας τον τελευταίο χρόνο.
»Μια ενεργητική εξωτερική πολιτική, η 
οποία έχει καταστήσει τη χώρα μας μια 
ήρεμη δύναμη σταθερότητας, ασφάλειας 
και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  

ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
Την ενίσχυση και αναβάθμιση των δι-

μερών σχέσεων σε στρατηγικό επίπεδο 
επισφράγισε η συνάντηση του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της 
ελληνικής αντιπροσωπείας, με το διάδοχο 
του θρόνου των Ηνωμένων Αραβικών Εμι-
ράτων, σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ αλ 
Ναχιάν και την αποστολή των ΗΑΕ. 
Κατ’ αντιστοιχία της πολιτικής και αμυ-

ντικής συνεργασίας, οι δύο ηγέτες εξέ-
φρασαν την ισχυρή επιθυμία για την ενί-
σχυση των οικονομικών σχέσεων, μεταξύ 
των δύο χωρών.
Ταυτόχρονα, η αναβάθμιση και εμβάθυν-

ση των σχέσεων Ελλάδας – ΗΑΕ δίνει νέα 
προοπτική στην ενδυνάμωση των περιφε-
ρειακών σχημάτων πολυμερούς συνεργα-
σίας που κινούνται στον ίδιο στρατηγικό 
άξονα, με γνώμονα της συνεργασίας την 
εμπέδωση κλίματος σταθερότητας και ει-
ρήνης στην ευρύτερη περιοχή.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγι-

νε εις βάθος ανασκόπηση της ραγδαίας 
προόδου που έχει επιτευχθεί τους τελευ-
ταίους μήνες στις διμερείς σχέσεις και σε 
όλο το φάσμα της διμερούς συνεργασίας, 
ενώ συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην περιο-
χή της Ανατολικής Μεσογείου με έμφαση 
στην αποσταθεροποιητική συμπεριφορά 
της Τουρκίας.

Συζητήθηκαν, επίσης, οι σημαντικότερες 
πτυχές της στρατηγικής συνεργασίας Ελ-
λάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 
η οποία επισφραγίζεται με την Κοινή Δή-
λωση των δύο κυβερνήσεων, καθώς και 
με τις υπογραφές από τον υπουργό Εξω-

τερικών Νίκο Δένδια της Κοινής Διακήρυ-
ξης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ 
Ελλάδος και ΗΑΕ αλλά και διμερούς Συμ-
φωνίας στους τομείς της εξωτερικής πολι-
τικής και της άμυνας.

Η υπογραφή των συμφωνιών καταδει-
κνύει την ταυτότητα των θέσεων εκατέ-
ρωθεν, έναντι των κοινών προκλήσεων 
που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες σε πε-
ριφερειακό επίπεδο και αναβαθμίζει τις 
σχέσεις των δύο χωρών σε στρατηγικό 
επίπεδο, σε όλους τους τομείς αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος.

Η συμφωνία συνεργασίας στους τομείς 
της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία 
Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου, η οποία θα 
επιβλέπει την εφαρμογή της, καθώς και 
την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας 
στη βάση της συμφωνίας στρατιωτικής 
συνεργασίας του 2007.

Μέσω της πολύ σημαντικής αναβάθμι-

σης των διμερών σχέσεων, ενισχύονται 
περιφερειακά σχήματα πολυμερούς συ-
νεργασίας που κινούνται στον ίδιο στρα-
τηγικό άξονα, με γνώμονα της συνεργασί-
ας την εμπέδωση κλίματος σταθερότητας 
και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, την 
ώρα που η Τουρκία, με σειρά παράνομων 
ενεργειών, θέτει σε κίνδυνο την περιφε-
ρειακή ασφάλεια.
Στις διμερείς επαφές, από ελληνικής 

πλευράς έλαβαν μέρος ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος 
Δένδιας, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρ-
μόδιος για την Οικονομική Διπλωματία 
και την Εξωστρέφεια, Κωνσταντίνος Φρα-
γκογιάννης, η διευθύντρια του διπλωμα-
τικού γραφείου του πρωθυπουργού, Πρέ-
σβης, Ελένη Σουρανή και ο πρέσβης της 
Ελλάδος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
πρέσβης Διονύσιος Ζώης.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ ΣΤΆ Η.Ά.Ε.
Άτζέντα με ασφάλεια και επενδύσεις 
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ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΝΆ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΆΝΟΣΙΆ;
Το εμβόλιο της γρίπης μπορεί να ενι-

σχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα, 
προκειμένου να καταπολεμήσει τον κο-
ρωνοϊό. Αυτό δείχνει μια νέα μελέτη – 
που δεν έχει δημοσιευτεί πάντως ακόμη 
σε κάποια επιστημονική επιθεώρηση –, η 
οποία για πρώτη φορά δείχνει τις συνέ-
πειες του εμβολίου της γρίπης σε μορια-
κό επίπεδο παρουσία του SARS-CoV-2. 

Nuňo Domínguez*
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Ολ-
λανδία και δείχνει ότι το εμβόλιο της 
γρίπης προστατεύει ως και σε ποσοστό 
39% από τον κορωνοϊό. Ως τώρα, δεν 
ήταν γνωστό αν τα εμβόλια της γρίπης ή 
άλλων ασθενειών μπορεί να βελτιώσουν 
ή να επιδεινώσουν τα προγνωστικά, για 
κάποιον που έχει προσβληθεί από Covid 
ή ακόμη και να συμβάλουν στο να μην 
προσβληθεί. Τους τελευταίους μήνες, δι-
άφορες μελέτες έδειξαν θετικές συνέπει-
ες από το εμβόλιο της γρίπης. Στην Ιταλία 
παρατηρήθηκε μικρότερη θνησιμότητα 
από Covid μεταξύ ηλικιωμένων ανθρώ-

πων, που είχαν εμβολιαστεί για τη γρίπη, 
σε σχέση με εκείνους που δεν είχαν εμ-
βολιαστεί. Η ομάδα που έκανε αυτή τη 
μελέτη διαπίστωσε ότι ανάλογη ήταν η 
εικόνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρόλα αυτά, μένουν ορισμένες αμ-
φιβολίες. Υπάρχει μια μελέτη σε αρχικά 
στάδια που δείχνει το αντίθετο αποτέλε-
σμα: περισσότερα κρούσματα και μεγα-
λύτερη θνησιμότητα μεταξύ των εμβολι-
ασμένων. Σύμφωνα με μια άλλη μελέτη, 
πάλι, το εμβόλιο της φυματίωσης μπορεί 
να παράσχει μερική προστασία από τον 
κορωνοϊό.

Η ολλανδική μελέτη υποστηρίζει ότι το 
εμβόλιο της γρίπης ενισχύει την πρώτη 
γραμμή άμυνας του ανοσοποιητικού συ-
στήματος, γνωστή ως εγγενή. Η πρώτη 
αυτή γραμμή ενεργοποιείται λίγο μετά 
την είσοδο ενός παθογόνου στοιχείου 
στον οργανισμό και περιλαμβάνει κύττα-
ρα που μπορούν να ταυτοποιήσουν την 
απειλή και να στείλουν μήνυμα για ενι-
σχύσεις, μεταξύ των οποίων και κύττα-
ρα ικανά να σκοτώσουν τα κύτταρα που 
έχουν ήδη μολυνθεί.

Η μελέτη αυτή στηρίζεται σε δείγματα 

αίματος από υγιείς ανθρώπους, στους 
οποίους πρώτα χορηγήθηκε τετραδύνα-
μο εμβόλιο γρίπης και στη συνέχεια ο 
SARS-CoV-2. Όπως αποδείχθηκε, η εγγε-
νής γραμμή άμυνας ενισχύθηκε και εκλύ-
θηκε ένας τύπος κυτοκίνης. Παρόλο που 
αυτές οι πρωτεΐνες του ανοσοποιητικού 
συστήματος έχουν συνδεθεί με επιδεί-
νωση ή ακόμη και θάνατο από Covid, αν-
θρώπων σε βαρύ στάδιο της ασθένειας, 
στις πρώτες φάσεις της μόλυνσης βοη-
θούν στο να απαντήσει το ανοσοποιητικό 
σύστημα με πιο ισορροπημένο τρόπο.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν επίσης, ότι 
το εμβόλιο της γρίπης επιτρέπει την κα-
λύτερη σύνδεση της πρώτης γραμμής 
άμυνας με τη δεύτερη, η οποία περιλαμ-
βάνει την παραγωγή αντισωμάτων, πρω-
τεϊνών δηλαδή που ανακόπτουν το δρό-
μο του ιού για να μη μολύνει περαιτέρω, 
και κυττάρων που αναγνωρίζουν τον ιό 
για μήνες ή και χρόνια και τον καταστρέ-
φουν μόλις επανεμφανίζεται.

Η μελέτη, με επικεφαλής τον Μιχαήλ 
Νετέα από το Ιατρικό Κέντρο του Ναϊ-
μέγκεν, ερευνά επίσης τον αριθμό κρου-
σμάτων σε 10.000 μέλη του ιατρικού 

προσωπικού, από τα οποία τα 184 μο-
λύνθηκαν στο Κέντρο, και τα συγκρίνει 
με άλλα κέντρα υγείας της χώρας. Όπως 
αποδεικνύεται, ο κίνδυνος μόλυνσης εί-
ναι κατά 39% μικρότερος σε όσους είχαν 
εμβολιαστεί προηγουμένως για τη γρίπη.
Οι ερευνητές προειδοποιούν για ορι-

σμένα όρια στη μελέτη τους. Για παρά-
δειγμα, είναι πιθανό ο κίνδυνος μόλυν-
σης να είναι μεγαλύτερος για κάποιους 
νοσηλευτές σε σχέση με κάποιους άλ-
λους, ανεξαρτήτως από το αν έχουν εμβο-
λιαστεί ή όχι. Επιπλέον, οι άνθρωποι που 
εμβολιάζονται τείνουν να ανησυχούν εν 
γένει περισσότερο μήπως νοσήσουν από 
εκείνους που δεν εμβολιάζονται.
«Με βάση αυτά τα στοιχεία και δεδο-

μένου ότι θα χρειαστούν ακόμη μήνες 
για να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος για 
την Covid, το εμβόλιο της γρίπης μπορεί 
να βοηθήσει όχι μόνο στη συγκράτηση 
αυτού του ιού, αλλά και στη μείωση των 
κρουσμάτων, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία», 
καταλήγει η μελέτη.

*Ο Νούνιο Ντομίνγκεθ  
είναι αρθρογράφος της El País

ΘΆ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΆ ΕΜΒΟΛΙΆ ΜΕ ΔΙΆΦΟΡΆ ΧΆΡΆΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Οι ανακοινώσεις της Pfizer και της 

Moderna για την αποτελεσματικό-
τητα των εμβολίων τους έχει τεράστια 
σημασία: γνωρίζουμε πλέον ότι μπορού-
με να αναπτύξουμε ένα εμβόλιο κατά της 
Covid-19. Η αποτελεσματικότητα κατά 
90%, όμως, πρέπει να εξακριβωθεί με 
επιστημονικά στοιχεία. 

Marie-Paule Kieny*
(Συνέντευξη στη Monde)
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην ανακοίνωση τής Pfizer, η εταιρεία 
αναφέρει ότι η προστασία μετρήθηκε σε 
διάστημα 7-15 ημερών μετά τον εμβολι-
ασμό, όταν δηλαδή η ανοσία των ασθε-
νών είναι πιο ισχυρή. Το ερώτημα είναι 
αν αυτή η ανοσία θα διατηρηθεί σε αυτό 
το επίπεδο για μήνες, θα μειωθεί σταδι-
ακά ή θα πέσει απότομα. Περιμένουμε 
επίσης δεδομένα για την αποτελεσματι-
κότητα του εμβολίου σε διάφορες κατη-
γορίες του πληθυσμού, και κυρίως στους 
ηλικιωμένους. Θα πρέπει να μάθουμε αν 

προστατεύει απλώς από τα συμπτώματα 
ή αν εμποδίζει και τη μετάδοση. Το πο-
σοστό που ανακοινώθηκε πάντως είναι 
πολύ ενθαρρυντικό.
Το ζήτημα της διατήρησης του εμβολί-

ου σε θερμοκρασία -72 βαθμών Κελσίου 
συνδέεται με τη διάρκεια που πρέπει να 
αποθηκευτούν οι δόσεις προτού χρησι-
μοποιηθούν. Αν η Pfizer διανείμει μια 
φορά τα εκατομμύρια των δόσεων που 
θα παραγγελθούν, θα έχουμε πράγματι 
πρόβλημα. Το εργαστήριο είναι σε θέση 
όμως να κάνει διανομές μια φορά το 
μήνα, σε διάφορες περιοχές του κόσμου, 
οπότε η λύση θα είναι πιο διαχειρίσιμη. 
Σε κάθε περίπτωση, οι δημόσιες αρχές 
πρέπει να παραγγείλουν ειδικούς κατα-
ψύκτες, γιατί αυτοί που έχουν σήμερα τα 
ερευνητικά εργαστήρια δεν είναι αρκετοί.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου 
της Pfizer, όπως κι εκείνου της Moderna ή 
άλλων εμβολίων, πρέπει να επαναξιολο-
γηθεί στην πορεία. Ένα εμβόλιο που θα 
έχει 60% αποτελεσματικότητα μια εβδο-
μάδα μετά τον εμβολιασμό, και θα δια-

τηρήσει αυτό το ποσοστό για έξι μήνες, 
μπορεί να είναι καταλληλότερο για να 
αποκτήσουν ανοσία οι πληθυσμοί, από 
ένα εμβόλιο που θα είναι πολύ αποτελε-
σματικό για μικρό χρονικό διάστημα. 

Ο κόσμος μιλάει συχνά για «το» εμβό-
λιο. Στην πραγματικότητα, φαίνεται πως 
θα έχουμε πολλά εμβόλια, με διάφορα 
χαρακτηριστικά. Ο ιός μεταλλάσσεται 
όλη την ώρα, αυτό το ξέρουμε. Προς το 
παρόν, καμιά από αυτές τις μεταλλάξεις 
δεν του επιτρέπει να εμποδίζει το έργο 
των αντισωμάτων. Ακόμη και το μεταλ-
λαγμένο στέλεχος που έχει παρατηρη-
θεί στα βιζόν της Δανίας, δε δείχνει να 
παρουσιάζει κίνδυνο για τον πληθυσμό. 
Αν μεταλλαχθεί με κάποιον άλλο τρόπο, 
ίσως θα πρέπει να γίνουν περιοδικές 
προσαρμογές του εμβολίου, όπως συμ-
βαίνει με το εμβόλιο της γρίπης.
Ο κορωνοϊός ήρθε λοιπόν για να μείνει. 

Και η πλήρης εξάλειψή του είναι μάλλον 
απίθανη. Το καταφέραμε με τον SARS για-
τί η επέμβαση έγινε νωρίτερα. 

Για να εξαλειφθεί ο SARS-CoV-2, θα 

πρέπει να εμβολιαστεί σχεδόν το 100% 
του παγκόσμιου πληθυσμού με ένα εμ-
βόλιο που θα είναι αποτελεσματικό σχε-
δόν κατά 100% για πολλά χρόνια...

Για να καταφέρουν την εξαφάνιση της 
ασθένειας στη χώρα τους, οι Κινέζοι έθε-
σαν σε εφαρμογή μια δραστική πολιτική 
ασφαλείας. Μια τέτοια λύση δεν είναι 
εφικτή μακροπρόθεσμα. Γι’ αυτό άλλω-
στε αναπτύσσουν κι εκείνοι τα δικά τους 
εμβόλια.

Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κο-
ρωνοϊό, όπως ζούμε εδώ και δεκαετίες με 
τη γρίπη. Η κατάσταση θα βελτιωθεί σε 
λίγους μήνες. Θα έχουμε εμβόλια, με τα 
οποία θα μπορούμε να προστατεύσουμε 
τα ευάλωτα άτομα. Η αντιμετώπιση των 
ασθενών θα είναι αποτελεσματικότερη 
χάρις στις προόδους της έρευνας. Και στο 
τέλος θα αποκτήσουμε κι ένα φάρμακο, 
όπως έγινε με το AIDS ή την ηπατίτιδα C.

*Η Μαρί-Πολ Κιενί είναι Γαλλίδα ειδικός 
για τα εμβόλια, διευθύντρια έρευνας 
στο Inserm

CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC
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ΜΕ ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΙΚΟΤΗΤΆ ΣΧΕΔΟΝ 95% 

Άνακοίνωσε εμβόλιο και η Moderna!
Νέα «ένεση» αισιοδοξίας στη μάχη 

κατά του κορωνοϊού, καθώς εμβόλιο 
με σχεδόν 95% αποτελεσματικότητα ανα-
κοίνωσε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 
και η εταιρεία Moderna! Τα εντυπωσιακά 
αποτελέσματα ανακοινώθηκαν, με το εμ-
βόλιο να βρίσκεται στη φάση 3 των δοκι-
μών.

H ανάλυση που δημοσιεύτηκε βασίζεται 
σε 30.000 εθελοντές, εκ των οποίων 95 
ήταν επιβεβαιωμένοι φορείς του κορω-
νοϊού. Οι μισοί έλαβαν το εμβόλιο σε δύο 
δόσεις, σε διάστημα 28 ημερών, και οι 
υπόλοιποι placebo. Οι εξετάσεις έδειξαν 
ότι το υποψήφιο εμβόλιο είχε αποτελε-
σματικότητα σε ποσοστό 94,5%.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πλέον σχε-
διάζει να απευθυνθεί προς την αρμόδια 
αμερικανική ρυθμιστική Αρχή, τον FDA, 
προκειμένου να ζητήσει επείγουσα έγκρι-
ση μέσα στις επόμενες εβδομάδες. 
Τα αποτελέσματα της Moderna έρχονται 

να προστεθούν στα ενθαρρυντικά συμπε-
ράσματα που προέκυψαν μόλις μία εβδο-
μάδα νωρίτερα, από τις κλινικές δοκιμές 
ενός άλλου υπό δοκιμή εμβολίου, αυτό 
των εταιρειών Pfizer/BioNTech, τα οποία 
έδειξαν αποτελεσματικότητα 90%.

Ωστόσο, το εμβόλιο της Moderna δεν 
αναμένεται να είναι διαθέσιμο εκτός 
ΗΠΑ πριν τη νέα χρονιά. Η φαρμακοβιο-
μηχανία δήλωσε ότι 20 εκατομμύρια δό-
σεις θα είναι έτοιμες για να ταξιδέψουν 
προς τις ΗΠΑ πριν το τέλος του 2020 και 
εξέφρασε την ελπίδα να κατασκευάσει 
ακόμη 500.000.000 – 1.000.000.000 την 
επόμενη χρονιά για παγκόσμια χρήση.
«Θα έχουμε ένα εμβόλιο που μπορεί να 

σταματήσει την Covid-19», δήλωσε σε 
τηλεφωνική συνέντευξη ο πρόεδρος της 

Moderna, Stephen Hoge. To εμβόλιο της 
Moderna βασίζεται σε παρόμοια τεχνο-
λογία mRNA με εκείνο της BioNTECH ενώ 
αναμένεται να αξιολογηθεί περαιτέρω 
από τον FDA. Τα δεδομένα δείχνουν επί-
σης ότι υπήρξαν 11 σοβαρές μολύνσεις 
Covid κατά τη δοκιμή, αλλά καμία δεν 
ήταν μεταξύ των ατόμων που είχαν εμβο-
λιαστεί. «Η συνολική αποτελεσματικότητα 
ήταν αξιοσημείωτη... είναι μια υπέροχη 
μέρα», δήλωσε ο Ταλ Ζακ, επικεφαλής ια-
τρικός σύμβουλος της Moderna.

ΤΙ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ;
Παρά τα ευχάριστα νέα, εξακολουθούμε 

να μη γνωρίζουμε πόση διάρκεια θα έχει 
η ανοσία. Υπάρχουν στοιχεία που δεί-
χνουν ότι προσφέρει κάποια προστασία 
σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, που εί-
ναι και οι πλέον ευπαθείς, ωστόσο τα δε-
δομένα δεν είναι πλήρη. Ο κ. Ζακ είπε στο 
BBC ότι τα δεδομένα τους μέχρι στιγμής 
δείχνουν ότι το εμβόλιο «δε φαίνεται να 
χάνει την ισχύ του» με την ηλικία. 
Επιπλέον, δεν είναι γνωστό εάν το εμβό-

λιο απλώς σταματά τους ανθρώπους από 
το να αρρωστήσουν σοβαρά ή αν τους 
σταματά επίσης από το να μεταδίδουν 
τον ιό. Όλες αυτές οι ερωτήσεις θα επη-
ρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμο-
ποιείται ένα εμβόλιο κορωνοϊού.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΝΕΟ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
Μία μεγάλη σειρά δοκιμών ενός εμβολί-

ου κατά του κορωνοϊού -η τρίτη στη χώρα- 
ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία. 
Το εμβόλιο – σχεδιασμένο από τη βελγι-

κή εταιρεία Janssen – χρησιμοποιεί ένα 
γενετικά τροποποιημένο κοινό ιό κρυολο-

γήματος για να εκπαιδεύσει το ανοσοποι-
ητικό μας σύστημα. Η ανακοίνωση έρχε-
ται μία εβδομάδα αφότου τα αρχικά απο-
τελέσματα ενός άλλου εμβολίου, αυτό 
των εταιρειών Pfizer/BioNTech, έδειξε ότι 
προσφέρει προστασία 90%. 
Ωστόσο, πολλοί τύποι εμβολίου είναι 

πιθανό να χρειαστούν, προκειμένου να 
τερματιστεί η πανδημία, αναφέρει το BBC. 
Αν και η επιτυχία του εμβολίου των Pfizer/
BioNTech προκάλεσε ενθουσιασμό στον 
πλανήτη, η χρήση του ακόμη δεν έχει 
εγκριθεί, ενώ μένει να δούμε πόσο καλά 
θα δουλεύει μεταξύ των ηλικιωμένων 
αλλά και πόση ανοσία θα προσφέρει.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
Το κυνήγι για τα εμβόλια κατά του κορω-

νοϊού συνεχίζεται, καθώς μια διαφορετι-
κή προσέγγιση μπορεί να φανεί πιο απο-
τελεσματική σε διαφορετικού τύπου 
ανθρώπων, ανάλογα για παράδειγμα με 
την ηλικία, ενώ μία εταιρεία θα δυσκο-
λευτεί πολύ να προσφέρει ανοσία σε όλον 
τον πλανήτη.

Οι ελπίδες για το εμβόλιο Janssen έχουν 
ενισχυθεί από τα προκαταρκτικά δεδο-
μένα του Pfizer, καθώς και τα δύο στοχεύ-
ουν σε ένα μέρος του ιού που ονομάζε-
ται spike protein. Το αρχικά επιτυχημένο 
εμβόλιο εισήγαγε μέρος του γενετικού 
κώδικα του ιού σε εθελοντές.
Αντ’ αυτού, το εμβόλιο Janssen χρησιμο-

ποιεί έναν κοινό ιό κρυολογήματος που 
έχει τροποποιηθεί γενετικά, για να τον κά-
νει αβλαβή και να μοιάζει περισσότερο με 
τον κορωνοϊό σε μοριακό επίπεδο.

Αυτό πρέπει να εκπαιδεύσει το ανοσο-
ποιητικό σύστημα να αναγνωρίσει και να 
καταπολεμήσει τον κορωνοϊό. 

Αυτή η προσέγγιση είναι παρόμοια με το 
εμβόλιο που σχεδιάστηκε από το Πανεπι-
στήμιο της Οξφόρδης και το AstraZeneca, 
το οποίο δοκιμάζεται επίσης στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.
Η λεπτή διαφορά είναι ότι το εμβόλιο 

Janssen χρησιμοποιεί έναν ιό που συνή-
θως μολύνει τους ανθρώπους και η ομά-
δα της Οξφόρδης χρησιμοποιεί έναν που 
μολύνει τους χιμπατζήδες. Αλλά όλες αυ-
τές οι προσεγγίσεις είναι σχετικά νέες και 
πειραματικές.
Το εμβόλιο Novavax, το οποίο χρησιμο-

ποιεί την πιο παραδοσιακή μέθοδο ένε-
σης ιϊκών πρωτεϊνών για την εκπαίδευση 
του σώματος, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά, 25.000 
άνθρωποι παίρνουν μέρος στις δοκιμές 
εμβολίων κατά της Covid στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.

© CNN Greece
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ΚΆΘΗΓΗΤΗΣ  ΙΩΆΝΝΙΔΗΣ: 
«Καταστροφικό μέτρο το lockdown» 

Άλλη μια συνέντευξη-βόμβα παρα-
χώρησε ο καθηγητής της Ιατρικής 

Σχολής του πανεπιστημίου Stanford, δρ 
Γιάννης Ιωαννίδης, αυτή τη φορά στο κυ-
πριακό τηλεοπτικό κανάλι Sigma. Ο διακε-
κριμένος καθηγητής εξέφρασε την άποψη, 
ότι το νέο lockdown δε μπορεί να προσφέ-
ρει κάτι, παρά μόνο την καταστροφή.
Αρχικά ανέφερε ότι υπάρχει κάποιος φό-

βος και σε ορισμένο βαθμό είναι δικαιο-
λογημένος. «Τα επιδημικά κύματα που 
κάνει ο κορωνοϊός είναι πάρα πολύ οξυ-
κόρυφα και μπορούν να δημιουργήσουν 
ξαφνική πίεση που δεν υπήρχε πριν».
Πρόσθεσε ότι η μεγάλη πλειονότητα των 

ασθενών που μολύνεται δε χρειάζεται νο-
σηλευτική φροντίδα. «Είναι άσχημο να 
δημιουργείται πανικός στον πληθυσμό, 
γιατί αυτό οδηγεί τους ανθρώπους να 
πάνε στα νοσοκομεία». 
Συμπλήρωσε, ότι αρκετοί ασθενείς δια-

σωληνώθηκαν χωρίς να χρειάζεται, ενώ 
τόνισε ότι υπάρχουν ελάχιστες θεραπευ-
τικές ιδιότητες που μπορούν να δώσουν 
στα νοσοκομεία. «Χρειάζεται προσοχή 
έτσι ώστε να μην αποκλείσουμε από τα 
νοσοκομεία άτομα που θα χρειάζονται 
νοσηλεία».

Παράλληλα είπε, ότι δεν πρέπει να 
υπάρχει ο φόβος για αστρονομικά ποσο-
στά θνητότητας. «Είναι ένας δύσκολος 
ιός, που μπορεί να κτυπήσει ευάλωτα 
άτομα, όπως τρόφιμοι γηροκομείου και 
νοσοκομεία». Εξήγησε ότι η θνητότητα 
εξαρτάται από τον ιό και από αυτά που 
κάνουμε εμείς. Συμπλήρωσε ότι η παγκό-
σμια θνητότητα αυτή τη στιγμή βρίσκεται 
στο 0,20%. «Η θνητότητα διαμορφώνεται 
ανάλογα με τον τρόπο που εμείς χειριζό-
μαστε την πανδημία. Όταν κτυπάει γηρο-
κομία, η θνητότητα είναι στο 25%, ένας 
στους τέσσερις πεθαίνει».

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε και για 
το lockdown, τονίζοντας ότι είναι μια τυ-
φλή λύση, η οποία δημιουργεί περισσό-
τερα προβλήματα από όσα λύνει. «Όταν 
απαγορεύεις την κυκλοφορία έπειτα από 
κάποια ώρα, τότε σημαίνει ότι θα κυκλο-
φορήσουν περισσότερα άτομα την ίδια 
ώρα». Πρόσθεσε ότι η διάδοση του ιού 
σε θέατρα και συναυλιακά κέντρα είναι 
μηδαμινή, ενώ έχει και καταστροφικές 
συνέπειες στην ψυχική υγεία.
«Το 25% των νέων είχε τάση αυτοκτονίας, 

είδαμε αρκετά τέτοια περιστατικά», συ-
μπληρώνοντας ότι περιορίζουν τους νέ-
ους μέσα σε κλειστούς χώρους με μεγάλα 
σε ηλικία άτομα.
Τέλος, ανέφερε ότι ο ιός πρέπει να μολύ-

νει ένα ποσοστό του πληθυσμού ανάλο-
γα με την κοινωνία και με τον πληθυσμό. 
«Οι περισσότερες χώρες δεν άκουσαν τις 
συμβουλές και έχασαν τη μάχη με τα τεστ 
και εφαρμόζουν το καταστροφικό μέτρο 
του lockdown» επισήμανε.

© Newsbreak.gr
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Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ

Επιστρέψαμε  στον 
αέρα στη συχνότητα 

1610 ΑΜ, 
κάθε Σάββατο 

και Κυριακή στις 4 μμ.

1610

Τα δίδυµα ελλείµµατα
του Καναδά

Πως θα ξεπεράσουμε 
αυτά τα δύο βουνά

Γράφει ο David Allison Dodge* 

…συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
 

ΜΕΡΟΣ III:
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΧΡΕΩΝ 

Οι κυβερνήσεις κινήθηκαν γρήγορα 
το Μάρτιο 2020 για να αντιμετω-

πίσουν το οικονομικό σοκ της COVID-19 
μέσω πρωτοφανών αυξήσεων των άμε-
σων δαπανών, των δανείων και των προ-
σωρινών φορολογικών αναβολών. 

Η αντίδραση του Καναδά ξεκίνησε στα-
διακά, αλλά γρήγορα έγινε μια από τις 
μεγαλύτερες δημοσιονομικές αντιδρά-
σεις μεταξύ των οικονομιών της G7.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κεντρικές τρά-
πεζες κινήθηκαν εξίσου αποφασιστικά, 
παρέχοντας υποστήριξη ρευστότητας για 
τις επιχειρήσεις και, ακόμη πιο σημαντι-
κό, μαζικές αγορές περιουσιακών στοι-
χείων, για να ωθήσουν τα επιτόκια σε 
ιστορικά χαμηλά επίπεδα. 

Η Τράπεζα του Καναδά έλαβε έκτακτα 
μέτρα για την άντληση μετρητών στο σύ-
στημα για τη διευκόλυνση του δημόσιου 
και επιχειρηματικού δανεισμού, πολύ 
περισσότερο από αυτό που έκανε το 
2008-2009. Ο ισολογισμός της τράπεζας 
επεκτάθηκε από 125 δισεκατομμύρια δο-
λάρια στα μέσα Μαρτίου, σε 521 δισεκα-
τομμύρια δολάρια μέχρι τα τέλη Ιουνίου, 
αν και ο ρυθμός επέκτασης επιβραδύν-
θηκε το καλοκαίρι (βλ. Σχήμα 7). 

Με αυτές τις δραματικές ενέργειες, η 
τράπεζα επέτρεψε στις κυβερνήσεις να 
δανειστούν εξαιρετικά ποσά.

Όλα αυτά οδήγησαν σε απότομη άνοδο 
του προβλεπόμενου λόγου ομοσπονδια-
κού χρέους / ΑΕΠ από 31% σε 49% σε ένα 
μόνο έτος. Και περαιτέρω δανεισμός θα 
απαιτηθεί αναπόφευκτα το 2021-22 (και 
το 2022-23) καθώς οι μετασεισμοί της 
κρίσης συνεχίζονται – τουλάχιστον έως 
ότου μπορέσει να εισαχθεί και να διανε-
μηθεί ένα εμβόλιο. 

Η ομοσπονδιακή αναλογία χρέους / 
Ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα μπο-
ρούσε να πλησιάσει το σύγχρονο ανώτα-
το επίπεδο στα μέσα της δεκαετίας του 
1990.

Όσον αφορά τις επαρχίες, γενικά οι δεί-
κτες χρέους τους αυξήθηκαν απότομα το 
2009 και ως επί το πλείστων δεν επανήλ-
θαν ποτέ υπό έλεγχο. 

Ερχόμενοι στην κρίση, οι επαρχιακοί 
αριθμοί χρέους / ΑΕΠ από τη Μανιτόμπα 
και παντού ανατολικά ήταν υψηλότεροι 
από αυτούς της Οτάβα (βλ. Πίνακα 1). 

Πίνακας-1: Καθαρό χρέος  
σε ποσοστό ΑΕΠ (2018-2019)

B.C.    14,4%
Alberta   8%
Saskatchewan   14,7% 
Manitoba   34,4%
Ontario   39,5%
Quebec   39,3%
New Brunswick  37,8%
Nova Scotia   33,8%
PEI    30,4%
N&L    46,3%
All Provinces   30,1%
Federal   34,7%
Πηγή: Τμήμα Οικονομικών, Πίνακες Δη-
μοσιονομικής Αναφοράς 2019 και πίνα-
κας Στατιστικής Καναδάς 36-10-0104-01.

Ως αποτέλεσμα της κρίσης, ο επαρχια-
κός δανεισμός για την πληρωμή των αυ-
ξημένων δαπανών για την υγεία και την 
εκπαίδευση και για την αντιστάθμιση 
των μειώσεων των εσόδων, πιθανότατα 
υπολογίζει άλλα 100 δισεκατομμύρια δο-
λάρια, από τα οποία η Τράπεζα του Κα-
ναδά αναμένεται να απορροφήσει περισ-
σότερα από 25 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Ορισμένες επαρχίες είναι αρκετά ευά-
λωτες, ώστε να χρειαστούν ομοσπονδια-
κή διάσωση. Μαζί, οι ομοσπονδιακές και 
επαρχιακές κυβερνήσεις βρίσκονται σε 
καλό δρόμο, να δανειστούν περίπου 600 
δισεκατομμύρια δολάρια φέτος και να 
επιτύχουν ένα συνδυασμένο λόγο χρέους 
/ ΑΕΠ περίπου 90%. 

Αυτό θα θέσει τον Καναδά ελαφρώς 
πάνω από τον προβλεπόμενο μέσο όρο 
του ΟΟΣΑ 85%, αλλά εξακολουθεί να 
είναι κάτω από το μέσο όρο του G7 του 
105%. Ακόμα και στα αρχικά στάδια της 
ανάκαμψης – και με ένα δεύτερο κύμα 
που κρύβεται – ξεσπά μια συζήτηση σχε-
τικά με το εάν συσσωρεύουμε το δημό-
σιο χρέος πολύ γρήγορα. Η απάντηση 
είναι, απλά, εξαρτάται. 

Μερικοί άνθρωποι ανακουφίζονται από 
την ταχεία βελτίωση του δείκτη χρέους 
προς το ΑΕΠ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Αλλά αυτή ήταν μια εποχή, κατά 
την οποία οι κεντρικές αρχές ασκούσαν 
εκτεταμένο έλεγχο στις κινήσεις κεφα-
λαίων και στα επιτόκια, επιτρέποντάς 
τους να επιβάλουν τη λεγόμενη οικονο-

μική καταστολή – ουσιαστικά στρατολό-
γηση των εξοικονομήσεων νοικοκυριών, 
στην προσπάθεια διαχείρισης του χρέους 
σε πολύ χαμηλά επιτόκια. Στη δεκαετία 
του 1980 και του 1990, βιώσαμε τις συνέ-
πειες των υψηλών ελλειμμάτων και του 
χρέους, καθώς η εμπιστοσύνη στον Κα-
ναδά εξασθενεί. 

Το δολάριο χτύπησε στη λεγόμενη κρί-
ση του Βόρειου Πέσο και τα επιτόκια συ-
νέχισαν να αυξάνονται – διογκώνοντας 
το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και 
επομένως, το έλλειμμα ακόμη περισσό-
τερο. Αυτός ο φαύλος κύκλος σταμάτησε, 
μόνο μέσω δραστικών περικοπών δαπα-
νών από την κυβέρνηση.

| Η συνέχεια στο επόμενο…

*Ο David Allison Dodge είναι 
διακεκριμένος Καναδός οικονομολόγος 
και Μέλος του Τάγματος του Καναδά 
– Έχει διατελέσει για επτά (7) χρόνια 
Κυβερνήτης της Τράπεζας του Καναδά 
(1-2-2001 έως 31-12-2008)

Επιμέλεια στα ελληνικά: 
Δημήτρης Ηλίας

Σχήμα 7: Εξέλιξη περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας του Καναδά από τις 18 Μαρτίου 2020 (δισεκατομμύρια δολάρια) |  
Με αυτές τις δραματικές ενέργειες, η τράπεζα επέτρεψε στις κυβερνήσεις να δανειστούν εξαιρετικά ποσά.  

Πηγή: Bank of Canada
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3650 BOULEVARD DES SOURCES,

514 683.6555
chevroletwestisland.ca

9455 BOULEVARD LACORDAIRE

514 327.3540
hamelchevrolet.ca

Purchase price of $48,552. Lease : 52 biweekly payments of $198 for 24 months with a lease rate of 3.9%. Down payment of $2,700 or equivalent trade-in required. RDPRM registration related fee (up to $59) extra. On approved 
credit. $0.16 per excess kilometre after 20 000 km per year. Limited-time o�er available to eligible retail customers and applicable to new 2021 GMC Sierra 1500 Black Turbo Crew Cab (TK10543/1SA) models. Purchase price of 
$49,899. Lease : 52 biweekly payments of $197 for 24 months with a lease rate of 3.9%. Down payment of $2,995 or equivalent trade-in required. RDPRM registration related fee (up to $59) extra. On approved credit. $0.16 per 
excess kilometre after 20 000 km per year. Limited-time o�er available to eligible retail customers and applicable to new 2021 Chevrolet Silverado 1500 Custom 4X4 Crew Cab (CK10543/1CX) models. These o�ers are exclusive to 
members of the Association de marketing Chevrolet-Buick-GMC du Québec (excluding the Gatineau–Hull region) and can be combined with the GM Card, GM Student Bonus and GM Mobility programs. These o�ers and these 
programs may be modi�ed, extended or cancelled at any time without notice. For the latest information, drop by Chevrolet, Buick GMC West Island or visit chevroletwestisland.ca.

My style, my drive, my DILAWRI dealership www.chevroletwestisland.ca.

FIND NEW WAYS TO EXPLORE
FOR LESS !  

OR
LEASE IT FOR THE EQUIVALENT OF $99/WEEK

FOR 24 MONTHS

$48,552PURCHASE
PRICE OF

2021 SIERRA 1500 BLACK TURBO CREW CAB
OR

LEASE IT FOR THE EQUIVALENT OF $99/WEEK
FOR 24 MONTHS

$49,899PURCHASE
PRICE OF

2021 SILVERADO 1500 CUSTOM TURBO CREW CAB
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

4901 Notre Dame
Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

Yiannis Hatzichristidis

Επίσκεψη στην έδρα του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, στο Φανάρι, πραγμα-

τοποίησε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020, ο 
Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πο-
λιτειών Αμερικής, κ. Michael R. Pompeo, ο 
οποίος έγινε δεκτός με ιδιαίτερη τιμή.

Στα προπύλαια του Πατριαρχείου τον κ. 
Υπουργό, ο οποίος συνοδευόταν από τη 
σύζυγό του κυρία Susan Pompeo και τον 
Πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα κ. David 
Satterfield, καλωσόρισε ο Σεβ. Μητροπο-
λίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, πλαισιωμέ-
νος από τους Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελ-
λο κ. Ανδρέα και Αρχιμ. κ. Ιωακείμ, Αρχι-
γραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. 
Ακολούθως, ο κ. Pompeo, η σύζυγός του, 

ο κ. Satterfield και οι συνοδοί τους, προ-
σκύνησαν στον πάνσεπτο Πατριαρχικό 
Ναό, όπου ο Πατριαρχικός διάκονος κ. 
Ιάκωβος Krochak τους ενημέρωσε για την 
ιστορία του, καθώς και για τα ιερά λείψα-
να και τα κειμήλια που φυλάσσονται σε 
αυτόν.

Στη συνέχεια, ο Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. 
Ανδρέας, τον συνόδευσε στο Ευγενίδειο 
Μέγαρο, όπου στην Αίθουσα Ακροάσε-
ων τον ανέμενε και τον υποδέχθηκε, κατά 
την τάξη, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος 
εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη 
του επικεφαλής της αμερικανικής διπλω-
ματίας.
Κατά την επακολουθήσασα εγκάρδια 

ιδιαίτερη συνάντησή τους παρέστησαν οι 
Σεβ. Μητροπολίτες Γαλλίας κ. Εμμανουήλ 

και Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ο Πανοσιολ. 
Αρχιμ. κ. Ιωακείμ, Αρχιγραμματέας της 
Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ο Διάκονος της 
Σειράς κ. Καλλίνικος και ο Εντιμ. κ. Παντε-
λεήμων Βίγκας, Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, 
καθώς και η κυρία Pompeo και Πρέσβης 
Satterfield.
Στο επίκεντρο της συζητήσεώς τους, που 

διήρκεσε περίπου μία ώρα, τέθηκαν θέ-
ματα που απασχολούν το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, την Ομογένεια της Πόλης 
και τους Ορθοδόξους πιστούς στη χώρα. 
Επίσης, συζήτησαν για την Ορθοδοξία 
στον κόσμο, αλλά και για την πορεία του 
διαχριστιανικού διαλόγου. Σε ό,τι αφορά 
στις ΗΠΑ, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε 
στο πολυδιάστατο έργο της Ελληνορθό-
δοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, αλλά και 
της Ομογένειας, η οποία αποτελεί ένα λα-
μπρό και δυναμικό τμήμα της αμερικανι-
κής κοινωνίας. Ακόμα, είχαν την ευκαιρία 
να συζητήσουν θέματα ευρύτερου ενδι-
αφέροντος, όπως οι πρωτοβουλίες του 
Οικουμενικού Θρόνου για την ευαισθητο-
ποίηση της παγκόσμιας Κοινής Γνώμης για 
την ανάγκη διαφύλαξης της Δημιουργίας 
και της προστασίας του φυσικού περιβάλ-
λοντος, καθώς και για το Διαθρησκειακό 
διάλογο που έχει ως στόχο την προώ-
θηση της ειρηνικής συνύπαρξης και της 
καταλλαγής μεταξύ διαφορετικών λαών 
και πολιτισμών. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε 
ανταλλαγή απόψεων επί του ζητήματος 
του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιω-
μάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας 
στον κόσμο, για την εδραίωση της οποί-
ας ενδιαφέρονται, όπως είναι γνωστό, 
οι ΗΠΑ. Ο Παναγιώτατος επισήμανε την 
ανάγκη προστασίας των Χριστιανών, αλλά 
και όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων 
της Μ. Ανατολής, που τα τελευταία χρόνια 
δοκιμάζονται σκληρά από πολεμικές συ-
γκρούσεις και ένας μεγάλος αριθμός τους 
βίωσε τον ξεριζωμό και την προσφυγιά.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αποχαιρέ-

τησε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, 
στα προπύλαια του Πατριαρχείου, κατά 

την αναχώρησή του από το Φανάρι και 
τον ευχαρίστησε για την τιμητική επίσκε-
ψή του στο Κέντρο της Ορθοδοξίας.

Αμέσως μετά, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλ-
λίας κ. Εμμανουήλ, σε δήλωσή του προς 
τους εκπροσώπους των Μέσων Ενημερώ-
σεως, χαρακτήρισε ιστορική την επίσκεψη 
του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στο 
Φανάρι, υπενθυμίζοντας ότι και άλλοι 
Αμερικανοί υπουργοί Εξωτερικών είχαν 
πραγματοποιήσει ανάλογες επισκέψεις 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όπως είπε 
συζητήθηκαν θέματα θρησκευτικής ελευ-
θερίας και θεμελιωδών δικαιωμάτων, η 
προστασία της παρουσίας των Χριστια-
νών στη Μ. Ανατολή, καθώς και ζητήματα 
των Ορθοδόξων σε όλο τον κόσμο.
«Ως Οικουμενικό Πατριαρχείο έχουμε την 

ευθύνη για την ενότητα και το καλό της 
Ορθοδοξίας και έναν σημαντικό ρόλο για 
την επικράτηση της ειρήνης στον κόσμο. 
Και οι θρησκευτικές Κοινότητες μπορούν 
να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό 
ρόλο για την διαφύλαξη της ειρήνης και 
της σταθερότητας στον πλανήτη, και όλοι 
το γνωρίζουμε αυτό».

Ερωτηθείς αν ετέθη από τον κ. Pompeo 
το ζήτημα της Αγίας Σοφίας ο Μητροπολί-
της Γαλλίας είπε ότι το θέμα συζητήθηκε 
αλλά δεν είναι στην ευθύνη του να κάνει 
κάποιο σχόλιο. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι ο 
Παναγιώτατος επανειλημμένως έχει ανα-
φερθεί στο ζήτημα και έχει εκφράσει τις 
απόψεις και την λύπη του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου για αυτή την πολιτική από-
φαση.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σχολίασε την επίσκε-
ψη του στο Φανάρι και τον Πατριαρχικό 
Ναό του Αγίου Γεωργίου με μια ανάρτη-
ση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην 
οποία αναφέρει: 
«Είναι τιμή μου που συναντήθηκα με 

τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο Α’ και που επισκέφτηκα τον 
Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου σή-
μερα. Σαν ηγέτης του Ορθόδοξου κόσμου, 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι βασικός 
εταίρος καθώς συνεχίζουμε να υποστηρί-
ζουμε την θρησκευτική ελευθερία σε όλη 
την οικουμένη». 

                   © orthodoxianewsagency.gr

«Είναι τιμή μου 
που συναντήθηκα 

με τον 
Παναγιώτατο» 

Ιστορική επίσκεψη 
Πομπέο στο Φανάρι

ΦΩΤΟ ΆΠΕ-ΜΠΕ/ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΆΤΡΙΆΡΧΕΙΟ 
ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ/ΝΙΚΟΣ ΜΆΓΓΙΝΆΣ
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Receive
3 monthly payments

on us! 

Legal: ©2020 Mercedes-Benz Canada Inc. Lease and finance offers available only through Mercedes-Benz Financial Services on approved credit. Not all customers will qualify. Prices listed do not include 
dealer fees (Freight/ PDI, admin, EHF tires, filters, batteries, AC levy or applicable provincial fees), vehicle licensing, insurance or registration, or taxes. Prices listed do not apply in provinces with all-in 
pricing requirements including British Columbia, Alberta, Ontario & Quebec. Factory order may be required. Dealer may sell for less. Offers may change without notice and cannot be combined with any 
other offers. See Mercedes-Benz West Island for details or call Mercedes-Benz Customer Relations at 1-800-387-0100. Offers end November 30, 2020. First, second, and third month payment waivers are 
capped for the 2020 A 220 4MATIC Sedan up to a total of $400 (including taxes) for lease programs and up to a total of $600 (including taxes) for finance programs. Cash credit up to $1,000 (dealer support) 
only applicable to the 2020 A 220 4MATIC Sedan. First, second, and third month payment waivers are capped for the 2020 C 300 4MATIC Sedan up to a total of $450 (including taxes) for lease programs 
and up to a total of $650 (including taxes) for finance programs.

2020 C 300 4MATIC Sedan 
and the
2020 A 220 4MATIC Sedan

On your favorite models such as the 

BLACK FRIDAY MONTH
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Υγεία και Διατροφή

Την επόμενη φορά που θα καθίσεις να 
φας, ρίξε μία πιο προσεκτική ματιά 

στο πιάτο σου. Το φαγητό που τρως και 
ο τρόπος που το προετοιμάζεις, μπορεί 
να είναι απόλυτα σωστός, αλλά υπάρχει 
ένας άλλος, σχεδόν αόρατος παράγο-
ντας, που σε προκαλεί να φας περισσότε-
ρο από όσο χρειάζεσαι και αυτός είναι ο 
τρόπος με τον οποίο σερβίρεις το γεύμα 
σου. Αν σε ενδιαφέρει να αδυνατίσεις ή 
να διατηρήσεις το βάρος σου, η Maxine 
Yeung (φωτ. κάτω), M.S., R.D., ιδιοκτή-
τρια του «The Wellness Whisk», σου 
προτείνει αυτό το κόλπο.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ #1 ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΑΧΑΙΝΕΙΣ: Εκτός από το μέγεθος της 
μερίδας που μπορεί να είναι μεγάλη, εί-
ναι και ο τρόπος με τον οποίο σερβίρεις 
το φαγητό σου. 
Για παράδειγμα, βάζεις από κάτω το 

καστανό ρύζι και από πάνω τοποθετείς 
άπαχη πρωτεΐνη, όπως κοτόπουλο, και 
έχεις τα λαχανικά σε άλλο πιάτο. 
Αλλά εδώ είναι το λάθος: Η τοποθέτηση 

του φαγητού σε αυτή τη μορφή, μπορεί 
να σε προκαλέσει να φας περισσότερο 
φαγητό και λιγότερα λαχανικά. 
Σε ένα γεύμα, τα λαχανικά πρέπει να εί-

ναι το πρώτο πράγμα που βλέπεις.

PLATING BACKWARDS: ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΓΙΑ 
ΝΑ ΦΑΣ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ: Κι όμως, 
μπορεί να σου φαίνεται ανόητο αλλά η 
αλλαγή του τρόπου με τον οποίο τοποθε-
τείς το φαγητό σου, δίνοντας προτεραιό-
τητα στα λαχανικά, είναι πολύ σημαντι-
κό. Και αυτό, γιατί περιέχει όλες τις φυ-
τικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και νερό, 
που χρειάζεται το σώμα σου. 
Οι φυτικές ίνες, ενισχύουν το αίσθη-

μα του κορεσμού και συμβάλλουν στην 
ομαλή λειτουργία του γαστρεντερικού 
συστήματος. Επιπλέον, βοηθούν στη 
ρύθμιση των επιπέδων των λιπιδίων και 
του σακχάρου στο αίμα, ενώ η υψηλή πε-
ριεκτικότητά τους σε βιταμίνες, μέταλλα 
και ιχνοστοιχεία, όπως η βιταμίνη C, τα 
καροτενοειδή, το φυλλικό οξύ, οι πολυ-
φαινόλες και τα φυτοχημικά συστατικά, 
ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και 
την αντιοξειδωτική άμυνα του οργανι-
σμού.

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: Ποιος είναι λοι-
πόν ο καλύτερος τρόπος για να σερβί-
ρεις το φαγητό στο πιάτο σου; Λαχανικά 
πρώτα, μετά πρωτεΐνη, και ύστερα ρύζι. 
Αυτή τη μέθοδο ακολουθεί η Yeung και 
την ονομάζει «plating backwards».

Το πιάτο σου λοιπόν χρειάζεται 50% μη 
αμυλούχα λαχανικά, 25% άπαχη πρωτεΐ-
νη και 25% υδατάνθρακες. 
Αν σερβίρεις με τον κλασικό τρόπο: υδα-

τάνθρακες, πρωτεΐνες, λαχανικά, είναι πι-
θανότερο να καταλήξεις με 50% υδατάν-
θρακες και 25% λαχανικά. 
Για να πετύχεις τη σωστή ισορροπία, ξε-

κίνα γεμίζοντας το μισό πιάτο με λαχανι-
κά, στη συνέχεια πρόσθεσε πρωτεΐνες και 
υδατάνθρακες σε ίσες ποσότητες.
Χρησιμοποιώντας αυτό το κόλπο, σε 

αναγκάζει να φας σωστά και να παραμεί-
νεις στο στόχο σου. 
Φρόντισε να βάζεις χρώμα και ποικιλία 

λαχανικών, και να θυμάσαι πώς οι πα-
τάτες δεν καταλογίζονται ως λαχανικά. 
                                        
                                                    © Wefit.gr

Μερικές φορές, μπορεί να νιώθουμε 
ότι η επιδερμίδα μας δεν είναι και 

τόσο σύμμαχός μας. Έχει τις εξάρσεις της 
και τα σημάδια, που όμως μας ειδοποι-
ούν για κάτι. 
Μπορεί αυτό το «κάτι» να είναι η έλ-

λειψη ύπνου, η κόπωση, το στρες και η 
έλλειψη βιταμινών. Εμείς χρειάζεται να 
τους δώσουμε τη δέουσα προσοχή και να 
πάρουμε τα μέτρα μας.

Η ΑΚΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΡΜΟ-
ΝΙΚΗ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: Αυτό που προκάλε-
σε την ακμή μας στην εφηβεία δε σημαί-
νει ότι βρίσκεται και πίσω από την έξαρσή 
της στην ενήλικη ζωή μας – και αυτό είναι 
σημαντικό όταν επιλέγουμε θεραπεία. 
Στην εφηβεία, η ακμή οφείλεται σε λι-

παρότητα, αλλά καθώς μεγαλώνουμε, 
συχνά οφείλεται σε ορμονική ανισορρο-
πία. 

Η ορμονική ακμή στις γυναίκες συχνά 
επιδεινώνεται στον έμμηνο κύκλο. Αυτό 
το είδος δείχνει και πιο φλεγμονώδες στη 
φύση του (βαθιά και κόκκινα σημάδια), 
οπότε η θεραπεία είναι καταπραϋντική.
ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΜΠΟ-

ΡΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙ-
ΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ: Σε αυτή την περίπτω-
ση, χρειαζόμαστε κάτι που ενεργοποιεί 
το κολλαγόνο και επιταχύνει την ανάπλα-
ση των κυττάρων του δέρματος. Όμως, 
ο δερματολόγος είναι αυτός που θα σας 
συστήσει τα προϊόντα φροντίδας που 
χρειάζεται η επιδερμίδα σας. Επιπλέον, 
η ενυδάτωση είναι βασικό συστατικό της 
αντιστροφής της διαδικασίας πρόωρης 
γήρανσης.
ΟΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΔΗ-

ΛΩΝΟΥΝ ΚΟΠΩΣΗ ή/και ΚΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟ-
ΦΗ: Χρειάζεται να φτάσουμε στην πηγή 
του προβλήματος. 

Οι αλλεργίες, το κάπνισμα, ακόμα και 
το πολύ αλάτι, παίζουν κάποιο ρόλο στις 
σακούλες που σχηματίζονται κάτω από 
τα μάτια. 
Φυσικά, η έλλειψη ύπνου σχετίζεται 

άμεσα. Σε αυτή την περίπτωση, χρειά-
ζεται να τροποποιήσουμε τα κομμάτια 
εκείνα της καθημερινότητάς μας που 
προκαλούν το πρόβλημα.
Η ΞΗΡΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 

ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΔΙΨΑ: Καθώς μεγαλώνουμε, 
η επιδερμίδα αρχίζει να χάνει ένα μέρος 
της υγρασίας της. Και ακόμη χειρότερα, 
η αφυδατωμένη επιδερμίδα είναι πιθανό 
να δείξει σημάδια γήρανσης, όπως λε-
πτές γραμμές και ρυτίδες. 
Αντί να επιλέξουμε μια βαριά και πυκνή 

ενυδατική λοσιόν/κρέμα, είναι καλύτερα 
να επιλέξετε μια ελαφριά, καθώς έτσι δε 
θα μπλοκάρονται οι πόροι του δέρματός 
σας.

ΤΑ ΣΚΟΥΡΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ 
ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΘΕΙ ΠΟΛΥ ΣΤΟΝ 
ΗΛΙΟ: Αρχικά, συνεχίζουμε να φοράμε 
συνεχώς το αντηλιακό μας, καθώς και 
το χειμώνα, ο ήλιος επηρεάζει τις ευ-
αίσθητες επιδερμίδες. Αν τα σημάδια 
επιμένουν, ο δερματολόγος σας θα σας 
συστήσει τις κατάλληλες κρέμες, ώστε 
να αντιμετωπιστεί ο αποχρωματισμός. 
                              © ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΠΗΓΕΣ
-https://www.mayoclinic.org/diseases-

conditions/bags-under-eyes/diagnosis-
treatment/drc-20369931
- ht t p s : / / w w w. n c b i . n l m . n i h . g o v /

pubmed/17147561
-https://www.aad.org/sun-protection/

sunscreen-faqs
-https://www.dermatologytimes.com/

acne/oral-acne-antibiotic-treatment-
changes-skin-microbiota

PLATING BACKWARDS:  
Το κόλπο που θα σε 
διατηρήσει αδύνατο

Τι δηλώνει η κατάσταση της επιδερμίδας για την υγεία μας

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και  
  φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές 
  με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά 
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή 
• Μεταφορά του φακέλου σας από 
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης 
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu 
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας 
ακολουθήσει.
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de 8h à 23h tous les jours · from 8 to 11 pm every day

supermarchepa.com
PA DU FORT

1420 rue du Fort, Montréal • (514) 932-0922
PA SAMSON

4600 Samson, Laval • (450) 682-4441
PA DU PARC

5242 avenue du Parc, Montréal • (514) 273-8782

supermarché

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 23 novembre au dimanche 29 novembre 2020 · from monday november 23rd to sunday november 29th 2020

YOGOURTS ASTRO
Yogurts

175g

GRAS DE CUISSON VÉGÉTAL FYTINI
Vegetable Shortening

800g

PITA ANDALOS
400g

GRAND 
FORMAT

ROULEAUX AUX ÉPINARDS 
ET FROMAGE OU FROMAGE 

FAMIGLIA
Mini Rolls

450g

PIEUVRE
Octopus
14.31/kg

JUMBO

VEAU DE GRAIN FRAIS HACHÉ
Fresh Grain-Fed Ground Veal

11.00/kg

CAFÉ MÉLANGE BISTRO 
MAXWELL HOUSE

Bistro Blend Coffee
180g

BARRES 
GRANOLA 
SUCRÉES 

ET SALÉES 
(ARACHIDES)
VAL NATURE
Granola Bars

210g

CRÈME GLACÉE
HÄAGEN-DAZS

Ice Cream
3x88g ou 414 à 500ml

PALETTE DE VEAU DE 
GRAIN FRAIS

Fresh Grain-Fed Veal Blade
7.69/kg

BLEUETS OU FRAMBOISES
Blueberries or Raspberries

TOMATES DE SERRE
Hothouse Tomatoes

2.18/kg

LAITUE ICEBERG
Lettuce

MANGUES PALMER
Mangoes

boîte
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Το ψάρι με τα ανθρώπινα μάτια 
«Πάγωσαν» οι ψαράδες 
μόλις το έφεραν στην 

επιφάνεια της θάλασσας

Δεν πίστευαν στα μάτια τους ψαράδες στην 
Ταϊλάνδη όταν κοίταζαν τι ψάρι έπιασαν. Στα 

δίχτυα τους είδαν ένα αλλόκοτο ψάρι, με ανθρώ-
πινα χαρακτηριστικά. Ποιος να το περίμενε, ότι 
θα υπήρχε ένα ψάρι που να μοιάζει τόσο πολύ με 
τον άνθρωπο. Και όμως, οι ψαράδες στην Ταϊλάν-
δη «πάγωσαν» μόλις ανέσυραν την ψαριά τους, 
καθώς αυτό που είδαν ήταν άκρως τρομαχτικό. Το 
αλλόκοτο ψάρι που είχαν πιάσει, είχε μεγάλα χεί-
λη και γουρλωτά μάτια, όμοια με αυτά που έχουν 
οι άνθρωποι. Μάλιστα, ένας από τους ψαράδες 
δήλωσε ότι όταν το είδε του θύμισε «άσχημο 
συνοφρυωμένο άνθρωπο». Παρόλα αυτά, το εν 
λόγω ψάρι δεν είχε δόντια, πράγμα πολύ περίερ-
γο και ήταν ασυνήθιστα μικρό. 

Οι ψαράδες σκέφτηκαν να το πετάξουν ξανά στη 
θάλασσα μετά από την τρομάρα που πήραν, μιας 
και έμοιαζε να τους κοιτάει στα μάτια.

ΝΕΛΗ ΣΤΑΘΑΚΙΔΟΥ
© e-daily.gr

Κεμπέκ: Έχασε σε 
βιντεοπαιχνίδι και 

έριξε το ίντερνετ στην 
πόλη ως εκδίκηση

Μπορεί να ακούγεται απίστευτο όμως είναι πέρα για 
πέρα αληθινό, καθώς ένας 21χρονος Καναδός συ-

νελήφθη, επειδή «έριξε» το διαδίκτυο σε όλη την πόλη 
του, το Γκατινό στο Κεμπέκ, λόγω ήττας στο βιντεοπαιχνί-
δι «Call of Duty», όπως αναφέρει το TVA Nouvelles.
Ενώ αρχικά ήθελε να στείλει μια υπερφόρτωση δεδομέ-

νων σε ένα στοχευμένο διακομιστή, έφτασε τελικά να πα-
ραλύσει το δίκτυο όλης της πόλης! Κατά τη διάρκεια της 
έρευνας, η αστυνομία ανακάλυψε μια συγκεκριμένη δι-
εύθυνση IP. Ο δράστης αναγνωρίστηκε αργότερα, χάρη 
στις εισαγγελικές παρεμβάσεις σε Sony και Facebook για 
άρση απορρήτου. Μετά από έρευνα στο σπίτι του, τελικά 
ο νεαρός συνελήφθη.
Είναι ύποπτος για την παρεμπόδιση λειτουργίας υποδο-

μών πληροφορικής, ενώ υπενθυμίζεται ότι στον Καναδά 
τέτοιου τύπου πράξεις θεωρούνται εγκληματικές. Υπολο-
γίζεται ότι το κόστος της παράλυσης του δικτύου της πό-
λης ανέρχεται σε 5.000 δολάρια. | © Pronews.gr

Παπούτσια ενός 
εκατομμυρίου δολαρίων
Λέγεται ότι οι γυναίκες έχουν φετίχ με τα παπούτσια 

και η συλλογή τους μπορεί να κοστίζει μία περιουσία.
Δεν είναι όμως πάντα αλήθεια. Ο Mohamed al-Safar από 

το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αποτελεί 
ίσως την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, εφόσον 
κατέχει μία τεράστια συλλογή παπουτσιών, η οποία -σύμ-

φωνα με όσα εκείνος ισχυρίζεται- υπολογίζεται ότι έχει 
συνολική αξία πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια.  

Στη φωτογραφία αριστερά  ποζάρει περήφανα με ένα από 
τα ζευγάρια της συλλογής παπουτσιών που διαθέτει (φωτ. 

δεξιά). | © naftemporiki.gr

Μοναδικό! Μάνα και κόρη πιλότοι 
της πολιτικής αεροπορίας… 

Η κυβερνήτης Σούζι Γκάρετ και η συγκυ-
βερνήτης και κόρη της Ντόνα, είναι η 

μοναδική, έως τώρα, περίπτωση στον κόσμο 
μαμάς και κόρης, που πετούν μεγάλα αερο-
σκάφη μαζί!
Η Σούζι Γκάρετ είναι μια από τις πρώτες γυ-

ναίκες πιλότους στην πολιτική αεροπορία και 
ήδη συμπλήρωσε 30 χρόνια στους αιθέρες. 
Τώρα, μαζί με την κόρη της που ακολούθησε 

τα βήματα της μαμάς, πετούν με την εταιρεία 
Skywest Airlines.

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 
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Τούρκοι εμπειρογνώμονες που αξιολο-
γούν τη συμφωνία κατάπαυσης του 

πυρός μεταξύ της Ρωσίας, του Αζερμπαϊ-
τζάν και της Αρμενίας, έκριναν ότι δίνει τη 
δυνατότητα αύξησης της τουρκικής επιρ-
ροής στα κράτη της Κασπίας Θάλασσας.

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
Οι ίδιοι εξηγούν ότι η πρόβλεψη, από 

τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, δι-
άνοιξης διαδρόμου, ο οποίος θα συνδέει 
το Ναχιτσεβάν οδικώς με το Αζερμπαϊτζάν, 
αλλάζει τα γεωπολιτικά δεδομένα της πε-
ριοχής υπέρ της Τουρκίας, σημειώνει η 
τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ.

Όπως τονίζουν, ο πόλεμος που διήρκε-
σε 44 ημέρες θα δώσει σημαντικό πλεο-
νέκτημα στην Τουρκία. Η συμφωνία κα-
τάπαυσης του πυρός και η παραχώρηση 
εδαφών στο Αζερμπαϊτζάν θα επιβλέπε-
ται από τους 2000 Ρώσους στρατιώτες 
που απαρτίζουν την ειρηνευτική δύναμη, 
η οποία θα αναπτυχθεί στο Ναγκόρνο-Κα-
ραμπάχ.
Οι περιοχές Λασίν, Κελμπαγιάρ, 

Αγκντάμ και Γκαζάχ θα παραδοθούν στο 
Αζερμπαϊτζάν. Αυτό προβλέπει η συμφω-
νία των 9 σημείων που υπογράφηκε στη 
Μόσχα.
Παράλληλα, θα ανοίξει διάδρομος από 

το Ναχιτσεβάν προς το Αζερμπαϊτζάν για 
την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον 
τρόπο αυτόν η Τουρκία (συνορεύει με το 
Ναχιτσεβάν) θα έχει επίγεια επικοινω-
νία με το Μπακού, αποκαθιστώντας για 
πρώτη φορά, σύμφωνα με τους τούρκους 
εμπειρογνώμονες, «τους δεσμούς της με 
τον τουρκικό κόσμο».
«Είναι μια σημαντική συμφωνία με 

στρατηγικά οφέλη για το Αζερμπαϊτζάν. 
Το γεγονός ότι η Λασίν, Κελμπαγιάρ και 
Αγκντάμ αποκτήθηκαν χωρίς σύγκρουση, 
καταδεικνύει τα οφέλη του Αζερμπαϊτζάν. 
Είναι επίσης σημαντικό να εξαλειφθεί η 

αυτονομία του Ναχιτσεβάν και να εντα-
χθεί στο Αζερμπαϊτζάν, δίνοντας τη δυνα-
τότητα σε εμάς να αποκαταστήσουμε τους 
δεσμούς με τον τουρκικό κόσμο» τονίζει ο 
Δρ. Εράι Γκούσλουερ του πανεπιστημίου 
Altınbaş στη Μιλιέτ, όπως μεταδίδει ο 
ιστότοπος echedoros-a.gr.

«ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ  
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ»

«Αυτός ο διάδρομος στο νότιο Καύκασο 
θα αυξήσει την επιρροή της Τουρκίας που 
πρέπει να τον δει ως στρατηγική κίνηση. 
Ετσι, το Ναχιτσεβάν, η Αρμενία και η Γε-
ωργία θα είναι σε θέση να συνδεθούν 
οδικώς με την Τουρκία, η οποία θα αυξή-
σει την παρουσία της δυτικά της Κασπίας 
Θάλασσας, θα διατηρήσει τη στρατιωτική 
υπεροχή της και αυτό σημαίνει κέρδη για 
την Τουρκία», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ανέφερε, ότι το γεγονός πως η 
Τουρκία αναλαμβάνει, μαζί με τη Ρωσία, 
ρόλο παρατηρητή για τη διατήρηση της 
ειρήνευσης στην περιοχή, είναι πολύ ση-
μαντικό και αποτελεί κρίσιμη νίκη.
Μετά από αυτό, η αποτελεσματική δι-

αχείριση της πολιτικής διαδικασίας, θα 
διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην 
πλήρη απελευθέρωση του Καραμπάχ και 
σημαντικό ρόλο για την τελική επιτυχία, 

σημείωσε ο Εράι Γκούσλουερ. Θα πρέπει 
επίσης να ειπωθεί, υπογράμμισε ο ίδιος, 
ότι όσο η Τουρκία βρίσκεται στο επίκε-
ντρο, η διαδικασία θα εξελίσσεται απο-
τελεσματικά και η αρνητικότητα κατά του 
Αζερμπαϊτζάν δε θα επιτρέπεται να ανα-
πτυχθεί.

«ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ»
«Οι εξελίξεις αυτές θα προκαλέσουν 

αστάθεια στην Αρμενία. Αυτό μπορεί, 
επίσης, να υποδηλώνει τη συνέχιση των 
τρομοκρατικών δραστηριοτήτων κατά και-
ρούς στην περιοχή. Ο αρμενικός στρατός 
καθίσταται παράγοντας κινδύνου, επίσης, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως δεν 
είναι πολύ αφοσιωμένος στην πολιτική 
εξουσία και φιλοξενεί διαφορετικές ομά-
δες στις τάξεις του» συμπλήρωσε ο Γκού-
σλουερ. 

Η διάνοιξη του διαδρόμου στο Ναχιτσε-
βάν προβλέπεται από τη συμφωνία κατά-
παυσης του πυρός και παραχωρείται ως 
αντάλλαγμα για το διάδρομο του Λατσίν, 
μέσω του οποίου η Αρμενία θα συνδέεται 
με το Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Ακολουθεί το κείμενο της συμφωνίας 

κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον 
πρόεδρο της Δημοκρατίας του Αζερμπα-
ϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον πρωθυπουργός 
της Δημοκρατίας της Αρμενίας Νικολάι 
Πασινιάν και τον πρόεδρο της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν:

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ
«1] Ανακοινώνεται πλήρης εκεχειρία και 

τερματισμός όλων των εχθροπραξίων στη 
ζώνη σύγκρουσης του Ναγκόρνο-Καρα-
μπάχ, ξεκινώντας στις 12:00 π.μ. ώρα Μό-
σχας στις 10 Νοεμβρίου 2020. Η Δημοκρα-
τία του Αζερμπαϊτζάν και η Δημοκρατία 
της Αρμενίας, εφεξής καλούμενα «μέρη», 
σταματούν στις θέσεις όπου βρίσκονται 
τώρα.

2] Η περιοχή του Αγκντάμ και τα εδάφη 
που κατέχονται από το αρμενικό μέρος 
στην περιοχή του Γκαζάκ της Δημοκρατί-
ας του Αζερμπαϊτζάν θα επιστραφούν στο 
μέρος του Αζερμπαϊτζάν στις 20 Νοεμβρί-
ου 2020.

3] Κατά μήκος της γραμμής επαφής στο 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ και κατά μήκος του 
διαδρόμου του Λατσίν, αναπτύσσεται 
ειρηνευτικό σώμα από τη Ρωσική Ομο-
σπονδία, αποτελούμενο από 1.960 στρα-
τιωτικούς με ελαφρά όπλα, 90 οχήματα 
μεταφοράς, θωρακισμένα στρατεύματα, 
380 μονάδες αυτοκινήτων και ειδικός εξο-
πλισμός.
4] Το ειρηνευτικό σώμα της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας αναπτύσσεται παράλληλα 
με την απόσυρση των αρμενικών ενόπλων 
δυνάμεων. Η διάρκεια της παραμονής του 
ειρηνευτικού σώματος της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας είναι 5 έτη με αυτόματη παρά-
ταση για τις επόμενες πενταετείς περιό-
δους, εάν κανένα από τα μέρη δε δηλώσει 
6 μήνες πριν τη λήξη της περιόδου την 
πρόθεσή του να τερματίσει την εφαρμογή 
αυτής της διάταξης.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
5] Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελε-

σματικότητα της παρακολούθησης της 

εφαρμογής των συμφωνιών από τα μέρη 
στη σύγκρουση, αναπτύσσεται τώρα κέ-
ντρο διατήρησης της ειρήνης για την πα-
ρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός.

6] Η Δημοκρατία της Αρμενίας θα επι-
στρέψει την περιοχή του Κελμπαγιάρ 
στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν από 
τις 15 Νοεμβρίου 2020 και την περιοχή 
του Λατσίν από την 1η Δεκεμβρίου 2020, 
αφήνοντας πίσω το διάδρομο του Λατσίν 
(πλάτους 5 χιλιομέτρων), ο οποίος θα δι-
ασφαλίσει τη σύνδεση του Ναγκόρνο-Κα-
ραμπάχ με την Αρμενία, χωρίς να επηρεά-
ζει ταυτόχρονα την πόλη Σούσι. 
Με συμφωνία των μερών, εντός των 

επόμενων τριών ετών, θα καθοριστεί 
σχέδιο για την κατασκευή νέου δρόμου 
κυκλοφορίας κατά μήκος του διαδρόμου 
του Λατσίν, διασφαλίζοντας την επικοινω-
νία μεταξύ Στεπανακέρτ και Αρμενίας, με 
την επακόλουθη αναδιάταξη του ρωσικού 
σώματος διατήρησης της ειρήνης για την 
προστασία αυτού του δρόμου. 
Η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν εγγυά-

ται την οδική ασφάλεια κατά μήκος του 
διαδρόμου του Λατσίν για πολίτες, οχή-
ματα και αγαθά, και προς τις δύο κατευ-
θύνσεις.

7] Εκτοπισμένα άτομα και πρόσφυγες 
επιστρέφουν στο έδαφος του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ και σε παρακείμενες περιοχές 
υπό τον έλεγχο του Γραφείου της Ύπατης 
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες.

8] Πραγματοποιείται ανταλλαγή αιχμα-
λώτων πολέμου και άλλων κρατουμένων 
και σορών.

9] Ξεμπλοκάρονται όλες οι οικονομικές 
και μεταφορικές συνδέσεις στην περιο-
χή. Η Δημοκρατία της Αρμενίας παρέχει 
συγκοινωνιακές συνδέσεις μεταξύ των 
δυτικών περιοχών της Δημοκρατίας του 
Αζερμπαϊτζάν και της Αυτόνομης Δημο-
κρατίας του Ναχιτσεβάν, προκειμένου να 
οργανώσει την ελεύθερη κυκλοφορία των 
πολιτών, των οχημάτων και των εμπορευ-
μάτων, προς τις δύο κατευθύνσεις. 
Ο έλεγχος των μεταφορών ασκείται από 

τα όργανα της υπηρεσίας συνοριακής φύ-
λαξης του FSB της Ρωσίας. Με τη συμφω-
νία των μερών, θα διασφαλιστεί η κατα-
σκευή νέων συγκοινωνιακών συνδέσεων 
που θα συνδέουν την Αυτόνομη Δημοκρα-
τία του Ναχιτσεβάν με τις δυτικές περιο-
χές του Αζερμπαϊτζάν».

© in.gr

WITH OVER 33 YEARS OF EXPERIENCE.
BUY OR SELL IN CONFIDENCE! 

• On site repairs of  jewellery, 
 watches, clocks and glasses 

• Jewellers and watchmakers on site,
 with more than 30 years of experience

• Free estimate on all repairs.
• Free complete revision of  
 your ring claws.
• Watch water-resistance testing
• Repair of watches, clocks  
 and eyeglass welding.

• Exclusive creations
• Manufacturing & remodeling 
 of your jewellery

• Jewelry or 10k, 14k, 18k, platinum 
 silver and stainless steel

• Jewellery appraisal
• Necklace restringing
• Ear Piercing
• Lay away plan (3 months)

FREE!

FREE!

Shine and polish one piece  
of your jewellery for FREE.

With the purchase of $300 or more, 
receive a set of freshwater pearls.

UPON PRESENTATION OF THIS COUPON. EXPIRATION FEBRUARY 28 2021.

UPON PRESENTATION OF THIS COUPON. EXPIRATION FEBRUARY 28 2021.

MADE IN QUEBEC
CERTIFIED

WE BUY GOLD, DIAMONDS, SILVER, COINS, CURRENCY AND WATCHES.  
BEST PRICE GUARANTEE!

450 625-4744
199C Curé-Labelle blvd, Ste-Rose, Laval  H7L 2Z9
Next to the Greco Restaurant. 3 minutes from Highway 15.

At your service 
since 1987!

Ναγκόρνο – Καραμπάχ:  
Τα επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας 

μετά τη συμφωνία ειρήνευσης
Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Αρμενία, το 
Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία, αλλάζει τα γεωπολιτικά δεδομένα της περιοχής 
και προσφέρει μοναδική στρατηγική ευκαιρία στην Τουρκία, αναφέρουν 
τούρκοι εμπειρογνώμονες και αναλυτές, που ξεδιπλώνουν τα επεκτατικά 
σχέδια της Άγκυρας στα τουρκόφωνα κράτη της Κασπίας Θάλασσας
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Είναι μία κουκίδα γης, περιτριγυρί-
ζεται από θάλασσα και δε φαίνεται 

στους χάρτες. Και όμως υπάρχει. Είναι 
μικρό, όμορφο και παραδεισένιο. Είναι 
το νησάκι Παλαιό Τρίκερι, στην κατάλη-
ξη της χερσονήσου της Μαγνησίας και 
ζει χωρίς αυτοκίνητα, μηχανές και θο-
ρύβους. Ένας αληθινός παράδεισος για 
όσους αγαπούν τέτοια μέρη. 
Το Παλαιό Τρίκερι, συνήθως θεωρείται… 

αμελητέο, λόγω του μικροσκοπικού μεγέ-
θους του. Οι γύρω στους 50 -ίσως και λι-
γότεροι- μόνιμοι κάτοικοί του καυχώνται 
για το νησάκι τους, που η έκτασή του δεν 
ξεπερνά τα 2,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 
δεν έχει δρόμους και κάποιος μπορεί να 
κάνει με τα πόδια του το γύρο του νησιού 
σε 2 ώρες. Επισήμως, δεν υπάρχει πλοίο 
που να προσεγγίζει το λιμανάκι του νη-
σιού, υπάρχουν όμως τα θαλάσσια ταξί 
που σε 5 λεπτά σε «πετάνε» απέναντι, 
όταν φτάσει ο επίδοξος επισκέπτης στον 
Αλογόπορο, λίγο πριν την απόληξη της 
Μαγνησίας. Τόπος υπέροχος και θαυμα-
στός για τη φύση, τη θάλασσα και την 
απόλυτη ησυχία. Μια ησυχία που τις κα-
λοκαιρινές νύχτες μπορεί να διαταραχθεί 
μόνο από τις φωνές των παιδιών που παί-
ζουν ή από τα τραγούδια ανθρώπων που 
διασκεδάζουν στη στεριά ή στη θάλασσα. 
Την ημέρα τα τζιτζίκια «τραγουδούν» θυ-
μίζοντας ότι είμαστε στον καλοκαιρινό 
παράδεισο.
Το Παλαιό Τρίκερι προσφέρεται για 

όσους αγαπούν τη μοναδικότητα και την 
απείραχτη φύση. Τα σπίτια είναι λιγο-
στά και δεν ξεπερνούν τα 40, το λιμανά-
κι απάνεμο και οι ξενώνες μετρημένοι, 
αλλά καθαροί και περιποιημένοι. Η πολυ-
τέλεια και οι παροχές των πεντάστερων 
ξενοδοχείων υπάρχουν μακριά από το 
νησάκι. Πάνω σ’ αυτή την υπέροχη κου-
κίδα γης, το χρώμα που κυριαρχεί είναι 
το πράσινο της ελιάς, αφού ο ελαιώνας 
του είναι μοναδικός και στην κορυφή του 
υποτυπώδους βουνού, μόλις στα 100 
μέτρα η ψηλότερη κορφή, βρίσκεται το 
μοναστήρι της Ευαγγελίστριας, που ξεκί-
νησε να χτίζεται το 1825 και γνώρισε ημέ-
ρες δόξας στο ναυτικό παρελθόν του τό-
που, όταν η εικόνα της Παναγιάς βρέθηκε 
στη ρίζα μιας ελιάς. Από το καλοδιατηρη-
μένο μοναστήρι, που μπορεί κάποιος να 
φιλοξενηθεί στα υπέροχα κελιά του, με 
ελάχιστο αντίτιμο, έχει τη δυνατότητα να 
αγναντέψει προς το Αιγαίο, την Εύβοια, 
τον Παγασητικό και ολόκληρο το Πήλιο. 
Μετά τον εμφύλιο, το ίδιο μοναστήρι 
φιλοξένησε χιλιάδες εξόριστες γυναίκες 
στους χώρους του, γράφοντας μια δια-
φορετική ιστορία. 

Μεγάλος ψαρότοπος το Παλαιό Τρίκερι, 
τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί και 
σε αγαπημένο τόπο όσων λατρεύουν την 
περιπέτεια της θάλασσας και προσελ-
κύει «σκαφάτους» και ιστιοπλόους που 
θέλουν να γευθούν ολόφρεσκο ελληνικό 
ψάρι που κάθε μέρα το καλοκαίρι βγά-
ζουν τα καΐκια του νησιού. 
Δύο ψαροταβέρνες και μία όμορφη κα-

ντίνα μπροστά στο υποτυπώδες λιμανά-
κι, είναι όλοι και όλοι οι χώροι εστίασης 
του νησιού, αλλά η νοστιμιά και η ποικι-
λία των εδεσμάτων αξεπέραστη. Ίσως η 
καλή διάθεση, ίσως η ατμόσφαιρα, ίσως 
τα χρώματα της θάλασσας και η φύση, 
να συντελούν στο να μη θέλει να φύγει 
ο επισκέπτης.

Όταν ακόμη στο νησί δεν υπήρχε ηλε-
κτρικό και ήταν άγνωστη η βιομηχανία 
του τουρισμού, λέγεται ότι τη δεκαετία 
του 1960 ερχόταν για διακοπές η Γκρέτα 
Γκάρμπο μαζί με διάσημους φίλους της 
για την απόλυτη ησυχία.
Και σήμερα ακόμη έρχονται διάσημοι 

και μη, για να απολαύσουν τη θάλασσα 
στις λιγοστές παραλίες του μικροσκοπι-
κού νησιού (φωτ.). Οι ομορφότερες είναι 
η Αφέτκα, η Αγία Σοφία και η Πράσινη 
Άμμος, όλες μεταξύ τους σε απόσταση 
αναπνοής και με γαλαζοπράσινα νερά.
Το Παλαιό Τρίκερι είναι τόπος άγνωστος 

για τους πολλούς, αλλά τόπος λατρεμέ-
νος για τους λίγους που το γνωρίζουν και 
τολμούν. 

Για τον επισκέπτη, τα 85 χιλιόμετρα από 
το Βόλο είναι μια υπέροχη παραθαλάσ-
σια διαδρομή ως τον Αλογόπορο και σε 
λιγότερο από 5 λεπτά το θαλάσσιο ταξί 
θα σε μεταφέρει στον ιδιωτικό παράδει-
σο που δεν πιστεύεις ότι υπάρχει.
Μοναδικά εφόδια που θα πρέπει να 

έχει μαζί του ο ταξιδιώτης είναι το μαγιό 
του, οι πετσέτες του και τα λιγοστά ρούχα 
για την καθημερινότητά του.
Όποιος επισκεφθεί το Παλαιό Τρίκερι 

είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψει, εφόσον 
αποζητά διακοπές γνήσιες, πρωτόγνωρες 
και προπάντων αληθινές πολύ κοντά στη 
Φύση.

ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

Παλαιό Τρίκερι: Το άγνωστο  
παραδεισένιο νησί της Μαγνησίας
Οι γύρω στους 50 -ίσως και λιγότεροι- μόνιμοι κάτοικοί του καυχώνται για το νησάκι 
τους, που η έκτασή του δεν ξεπερνά τα 2,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δεν έχει δρόμους 
και κάποιος μπορεί να κάνει με τα πόδια του το γύρο του νησιού σε 2 ώρες

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

System Includes:
• 1 x Alexor 9155 main alarm unit
• 1 x WT5500 wireless 2 way keypad
• 1 x WS4904P wireless motion detector
• 2 x WS4945 wireless door/window sensors
• 1 x WT4989 wireless 2 way  
         key chain remote with icon display
•1  x battery backup, power supply,  
         telephone jack
• Incl. 1 year monitoring

(514) 289-8585
20 years at your service!

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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Προμηθεύουμε την 
υποστήριξή μας στα 
τοπικά Εστιατόρια
At Sysco, we’ve been distributing great products across Quebec, 
for over 30 years. This is why we made it our mission to preserve 
our gastronomic culture by supporting local restaurant owners.

To help restaurateurs, we will o� er more than 20,000 take-out 
containers. And now, more than ever, our experts and consultants 
are available to help all of our customers adapt to this new reality.

Όλοι μαζί ας υποστηρίξουμε τα τοπικά Εστιατόρια

syscograndmontreal.ca
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

250
500
1000

για    $87
για $127
για $187

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα 
εξαντλήσει κάθε περιθώριο επα-

ναπροσέγγισης με την Άγκυρα. Για την 
Ουάσιγκτον (διαχρονικά) η σημασία της 
Τουρκίας δεν εξαντλείται στην προβλη-
ματική συμπεριφορά του Προέδρου Ερ-
ντογάν, επομένως σε πρώτη τουλάχιστον 
φάση, ο Πρόεδρος Μπάιντεν δε θα επιλέ-
ξει τη ρήξη, σημειώνει ο πρέσβης επί τιμή,  
Αλέξανδρος Μαλλιάς (φωτ.). 

Κλειδί θα αποτελέσει η στάση της Τουρ-
κίας για το θέμα των S-400, όπου αν ο 
Ερντογάν δεν κάνει στροφή, η όποια 
προσπάθεια προσέγγισης Ουάσιγκτον – 
Άγκυρας θα αποτύχει εν τη γενέσει της.  
Αναφορικά με τη στάση του Ερντογάν στην 
Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Μαλλιάς θεω-
ρεί βέβαιο ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί 
να δημιουργεί τετελεσμένα σε Νοτιοανα-
τολική Μεσόγειο, σε Κύπρο-Αμμόχωστο, 
στον Καύκασο, στη βάση των οποίων θα 
θελήσει στη συνέχεια να διαπραγματευ-
τεί από θέσης ισχύος με τη νέα αμερικα-
νική Διοίκηση. «Θα επιδείξει να παρουσι-
άσει μια πιο εκλεπτυσμένη συμπεριφορά 
προς τη Δύση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
θα κάνει στροφή», όπως λέει. 
Ο πρώην πρέσβης της Ελλάδας στην Ου-

άσιγκτον, ο οποίος είχε (κατά τη θητεία 
του) συναντηθεί πολλές φορές με τον Τζο 
Μπάιντεν, είναι βέβαιος ότι ο ρόλος της 
Τουρκίας στη Δύση θα απασχολήσει κατά 
προτεραιότητα το Λευκό Οίκο. 

Ακολουθεί η συνέντευξη:
-ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ  

«ΤΟΠΙΟ» ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ  
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΠΑΙΝΤΕΝ; 

«Η εκλογή Μπάιντεν-Χάρις είναι μια 
καλή είδηση. Οι αντιδράσεις μας όμως 
πρέπει να χαρακτηρίζονται από το μέ-
τρο. Δε δικαιολογούνται ούτε υπέρμε-
τρες προσδοκίες, ούτε οι θριαμβολογίες 
που ακούω και διαβάζω. Όπως επίσης 
δε δικαιολογείται και η μοιρολατρική και 
παθητική στάση που συνοψίζεται στις 
λέξεις «τίποτε δεν αλλάζει». Σίγουρα 
γνωρίζουμε τον εκλεγέντα πρόεδρο και 
μας γνωρίζει. Τον είχα συναντήσει επα-
νειλημμένα κατά τη διάρκεια της θητείας 
μου στην Ουάσιγκτον ( 2005-2009). Ήταν 
τακτικός συνομιλητής μας στο Κογκρέσο, 
ενώ έδινε το παρόν στις συγκεντρώσεις 
σημαντικών Ελληνο-Αμερικανικών και 
Αμερικανο-Κυπριακών Οργανώσεων. Εί-
χαμε ανοικτούς διαύλους με την ομάδα 
του και τους συνεργάτες του, κυρίως τον 
κύριο Τόνυ Μπλίνκεν, που δεν αποκλείε-
ται να οριστεί τώρα Σύμβουλος Εθνικής 
Ασφαλείας του Προέδρου. Τα τελευταία 
είκοσι χρόνια οι διαδοχικοί έλληνες πρω-
θυπουργοί και υπουργοί των Εξωτερικών 
έχουν συναντηθεί με τον κύριο Τζο Μπάι-
ντεν. Επίσης ξέρουμε τις απόψεις του και 
γνωρίζει τις δικές μας, ενώ μεταξύ των 
υποστηρικτών και φίλων του είναι διακε-
κριμένοι Ελληνοαμερικανοί και Κύπριοι. 
Αν κάποιος είχε διάθεση να ακούσει, θα 
πρότεινα να ρίξουμε ειδικό βάρος στην 
ενίσχυση των σχέσεων με τη Γερουσια-
στή κυρία Καμάλα Χάρις, την εκλεγείσα 
Αντιπρόεδρο. Είναι σίγουρα θετικό ότι η 
ομάδα που θα τον έχει πλαισιώσει έχει 
σε βάθος γνώση για τις σχέσεις Ελλάδος-
Τουρκίας, τις σχέσεις των ΗΠΑ με Ευρώ-
πη, Κίνα και Ρωσία, ενώ πρόσωπα, όπως 
ο πρώην πρέσβης στην Ελλάδα, Νίκολας 
Μπερνς, και η πρώην πρέσβης στον ΟΗΕ 

και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του 
Προέδρου Ομπάμα, Σούζαν Ράις, έχουν 
διαμορφώσει την αμερικανική εξωτερική 
πολιτική στη δική μας περιοχή. Είναι όμως 
λάθος να πιστεύουμε, ότι ο οποιοσδήπο-
τε Αμερικανός πρόεδρος το πρώτο πράγ-
μα που θα κάνει όταν αναλάβει τα καθή-
κοντά του, θα είναι να ασχοληθεί με τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ακόμη δε λιγό-
τερο, ότι εξελέγη λόγω ακριβώς των θέσε-
ων του στα ζητήματα της περιοχής. Αυτό 
δεν ισχύει. Ο εκάστοτε Πρόεδρος των ΗΠΑ 
ως αφετηρία και δόγμα έχει την προώθη-
ση των αμερικανικών συμφερόντων από 
θέσης ισχύος. Αυτό που αλλάζει είναι σί-
γουρα το ύφος. Αυτό σίγουρα θα συμβεί».  

-ΣΕ ΠΟΙΟ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΟΙΚΟ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΥ; 
«Εκείνο που θα απασχολήσει κατά προ-

τεραιότητα το Λευκό Οίκο είναι ο ρόλος 
της Τουρκίας στη Δύση, κυρίως στο ΝΑΤΟ 
και η αλλαγή της πολιτικής συμπεριφο-
ράς τα τελευταία χρόνια επί διακυβέρ-
νησης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Τουρκία 
δεν απασχολεί τις ΗΠΑ μόνο σε σχέση με 
την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Αποτελεί μια γεμάτη αντιφάσεις περίπτω-
ση χώρας του ΝΑΤΟ, η οποία στην πράξει 
αντιστρατεύεται τα συμφέροντά του και 
συγκρούεται με τα κράτη –μέλη του. Η 
νέα αμερικανική Διοίκηση θα προσπα-
θήσει εξ αρχής να ανιχνεύσει αν υπάρχει 
δυνατότητα για μια επανεκκίνηση των 
σχέσεων με την Τουρκία του Προέδρου 
Ερντογάν. Εκτιμώ ότι στην προσπάθεια 
αυτή βασικό ρόλο θα έχει και ο πρέσβης 
κύριος Νίκολας Μπερνς, ο οποίος -ανε-
ξαρτήτως του τι μας αρέσει να πιστεύου-
με στην Ελλάδα- χαίρει εκτίμησης στην 
Άγκυρα. Είναι αυτός που το 2003 κατά-
φερε ακολουθώντας διπλωματία πυγμής, 
να διαλύσει να εμπόδια και να πετύχει 

την ενεργοποίηση του Άρθρου 5 της Συμ-
μαχίας στο πλευρό της Τουρκίας, κατά 
την αμερικανική επέμβαση στο Ιράκ». 

-ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΩΣΤΟΣΟ, 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ 

ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ S-400... 

«Πράγματι. Στελέχη πρώτης γραμμής 
των Δημοκρατικών στη Γερουσία, όπως οι 
Γερουσιαστές Κρις Βαν Χόλεν και Μπομπ 
Μενέντεζ, με διακομματική στήριξη, 
έχουν πρωτοστατήσει στην επιβολή κυ-
ρώσεων κατά της Τουρκίας. Συνεπώς, θε-
ωρώ δύσκολο να δρομολογηθεί επανεκ-
κίνηση των σχέσεων, χωρίς προσαρμογή 
της στάσης της Τουρκίας στο θέμα αυτό. 
Αν θα μπορούσα να κάνω μια υπόθεση 
εργασίας, είναι ότι τη στιγμή αυτή στην 
Άγκυρα, ο Πρόεδρος Ερντογάν εξετάζει 
πως θα μπορούσαν να έρθουν πιο κοντά 
στις θέσεις του Τζο Μπάιντεν για το ΝΑΤΟ. 
Αν λοιπόν η Τουρκία, κάνει κάποια βήμα-
τα καλής θέλησης προς τις ΗΠΑ, στο πλαί-
σιο πάντοτε της αναβάθμισης του ρόλου 
του ΝΑΤΟ, στο οποίο διεκδικεί και τώρα 
ξεχωριστό ρόλο, τότε είμαι βέβαιος ότι 
θα υπάρξει ανταπόκριση από την Ουάσι-
γκτον. Έστω με κάποιους όρους. Για την 
Ουάσιγκτον (διαχρονικά) η σημασία της 
Τουρκίας δεν εξαντλείται στην προβλημα-
τική συμπεριφορά του Προέδρου Ερντο-
γάν. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Είναι 
βέβαιο ότι το σκεπτικό που υπάρχει στα 
υψηλά κλιμάκια των Δημοκρατικών είναι 
πως «ο πρόεδρος Ερντογάν μας ενοχλεί 
ακόμη περισσότερο. Όμως η Τουρκία εί-
ναι ένας ισχυρός σύμμαχος και στη φάση 
αυτή δε θέλουμε να στραφεί ολοκληρωτι-
κά προς τη Ρωσία». Άρα, κάνοντας ο Πρό-
εδρος Ερντογάν ένα ή δύο βήματα προς 
τα μπρος, θα ωθήσει τους Αμερικανούς να 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΕΠΙ ΤΙΜΗ ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΥ ΜΆΛΛΙΆ ΣΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΦΙΝΤΙΚΆΚΗ (LIBERAL.GR)

Δε χρειάζονται «θριαμβολογίες» 
για την εκλογή Μπάιντεν 

Οι ΗΠΑ θα επαναπροσεγγίσουν τον Ερντογάν 
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FRUITS ET LÉGUMES

Read what people are saying about us:
https://www.facebook.com/PanierDuFermier/

A value of$50+at the supermarketYou pay only $30

Fruits and Vegetables
Fresh of the day at amazing prices! Reserve yours today.

(514) 473-4591 3151-B  boul. DAGENAIS OUEST 
( near Curé-Labelle) Laval

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

κάνουν περισσότερα. Αυτό μάλλον είναι 
το πιθανότερο σενάριο. Θα αποτελεί έκ-
πληξη, αν δούμε τη νέα αμερικανική Διοί-
κηση να δρομολογεί ως πολιτική επιλογή 
τη ρήξη με την Τουρκία. Σημειωτέων, ότι 
ο πρόεδρος Ερντογάν, τα τελευταία δέκα 
χρόνια πιστεύει ότι οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και συγκεκριμένα ευρωπαϊκά 
κράτη, έχουν ανάγκη την Τουρκία πολύ 
περισσότερο από ότι ο ίδιος τους χρει-
άζεται. Η οκταετία Ομπάμα/Μπάιντεν 
– τουλάχιστον μέχρι το 2015 – ενίσχυσε 
την πεποίθηση αυτή της Τουρκίας. Χαρα-
κτηριστική η δήλωση της τότε Υπουργού 
Εξωτερικών, κυρίας Χίλαρι Κλίντον, ότι 
«δεν υπάρχει κανένα θέμα υπό τον ήλιο 
που να μη συζητάμε με την Τουρκία». Επι-
πλέον, κάθε θετική πολιτική απόφαση και 
κίνηση της νέα αμερικανικής Κυβέρνησης 
προς τους μουσουλμάνους και το Ισλάμ, 
θα στηριχθεί ένθερμα από τον κύριο Ερ-
ντογάν. Θα πρόκειται για ένα προνομιακό 
πεδίο σύμπλευσης Μπάιντεν-Ερντογάν».  

-ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΥΡΕΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ ΟΤΙ 
Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ, ΤΟΣΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ 
Η ΣΚΥΤΑΛΗ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ, ΟΣΟ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ, 
ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ 

ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΠΟΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ; 
«Δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω ότι ο 

πρόεδρος Ερντογάν θα αλλάξει στρατη-
γική. Έχει άλλωστε οξύνει τόσο πολύ τις 
σχέσεις του με την Κύπρο, το Ισραήλ, τη 
Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα και ευρωπαϊκά κράτη, ώστε εί-
μαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί 
να δημιουργεί τετελεσμένα στη Νοτιο-
ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο-Αμ-
μόχωστο, στον Καύκασο, στη βάση των 

οποίων θα θελήσει στη συνέχεια να δια-
πραγματευτεί από θέσης ισχύος με τη νέα 
αμερικανική Διοίκηση. Άρα, στη λογική 
αυτή στόχος του είναι να δημιουργήσει 
όσο το δυνατόν περισσότερα τετελεσμέ-
να και στη δική μας περιοχή (Αιγαίο και 
Ανατολική Μεσόγειος). Εκτιμώ εν τού-
τοις ότι θα επιδείξει να παρουσιάσει μια 
πλέον εκλεπτυσμένη συμπεριφορά προς 
τη Δύση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα 
κάνει στροφή. Αυτό το γνωρίζουν καλά 
στο επιτελείο Μπάιντεν και ειδικότε-
ρα ο κύριος Νίκολας Μπερνς και άλλοι».  

-ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΟΛΩΝ ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙ  
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΟΞΥΝΕΙ 

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

Η ΝΕΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ; 
«Σίγουρα είναι κάτι που θα φανεί στην 

πράξη. Αυτός είναι και ο λόγος που όπως 
σας είπα νωρίτερα, δε χρειάζονται «θρι-
αμβολογίες» και «τυμπανοκρουσίες» για 
την εκλογή Μπάιντεν και τη νέα αμερικα-
νική Διοίκηση. Σίγουρα όμως, ο Ερντογάν 
ζυγίζει ξανά τα πράγματα και το πρώτο 
του μέλημα είναι η οικονομία. Δε λέω ότι 
αυτή βρίσκεται στον γκρεμό, ωστόσο σί-
γουρα δε βρίσκεται σε καλή πορεία. Οι 
αγορές ειδικότερα, επηρεάζονται άμεσα 
από την πορεία των αμερικανοτουρκικών 
σχέσεων. Αν έχουμε ρήξη της Τουρκίας 
με τη νέα αμερικανική διοίκηση, αυτό 
θα αποτυπωθεί άμεσα στην οικονομία 
της. Θα κατρακυλήσει και άλλο η λίρα. Θα 
αδυνατεί η Τουρκία να βρει δανειστές και 
χρηματοδότηση. Η τουρκική οικονομία – 
το πανίσχυρο παλιότερα χαρτί – είναι σή-
μερα η «Αχίλλειος πτέρνα» του Προέδρου 
Ερντογάν. Η Ουάσιγκτον το γνωρίζει άρι-
στα. Στο πεδίο αυτό, η νέα αμερικανική 
Κυβέρνηση θα είναι σε προνομιακή δια-
πραγματευτική θέση. Θα ακούσει επίσης 
με προσοχή τις θέσεις της Γερμανίας ένα-

ντι του κ. Ερντογάν. Τις γνωρίζουμε. 
Επιστρέφω στα δικά μας. Η εκλογή 

Μπάιντεν θα μπορούσε να έχει θετικές 
επιπτώσεις, στο βαθμό που η Ελλάδα 
συνεχίσει να ενισχύει τις πολυγωνικές 
συνεργασίες και πολιτικές συμμαχικές 
σχέσεις, που ήδη έχει δρομολογήσει με 
Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο και 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επίσης, σημα-
ντική είναι η προβολή της Ελλάδας ως δη-
μοκρατικού αναχώματος, μια χώρας που 
αποτελεί επενδυτικό προορισμό και έχει 
κοινωνική και πολιτική συνοχή. Εδώ, θέλω 
να υπογραμμίσω κάτι: δεν πρέπει η Αθή-
να σε καμία περίπτωση να αποσπαστεί 
ή να αποκοπεί από τη Λευκωσία. Αντί-
θετα, χρειάζεται ενίσχυση του πολιτικού, 
διπλωματικού και αμυντικού μετώπου 
Κύπρου και Ελλάδος. Η Γερμανία και κά-
ποιες άλλες χώρες αλλά και συγκεκριμέ-
νοι θεσμικοί εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, προσπάθησαν το τελευταίο εξά-
μηνο να σπάσουν το μέτωπο αυτό. Είναι 
η μέθοδος της «σαλαμοποίησης». Δυστυ-
χώς, υπήρξαν και κάποιοι δικοί μας, που 
άφησαν να διαφανεί ότι δε θα είχαν πρό-
βλημα. Όταν ισχυριζόμαστε ότι «η Κύπρος 
είναι μακριά» τότε κυρίως ο ρόλος της Ελ-
λάδος αποδυναμώνεται. Όχι η Κύπρος».  

-ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΝΤΩΣ  
ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΥΠΕΞ ΕΞΕΔΩΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ 

ΣΚΛΗΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΟΜΠΕΟ ΣΤΗΝ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΤΗΓΟΡΩΝΤΑΣ 
ΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΣΛΑΜΟΦΟΒΙΑ... 
«Η επίσκεψη του απερχόμενου Υπουρ-

γού Εξωτερικών κ. Πομπέο στην Κωνστα-
ντινούπολη, αποτελεί ένδειξη δυσαρέ-
σκειας και μάλιστα προσωπικής, προς την 
τουρκική κυβέρνηση. Για πρώτη φορά, ο 
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επισκέ-
πτεται το Φανάρι χωρίς να ταξιδέψει 

στην Άγκυρα. Είναι μια κίνηση που έρχε-
ται να προστεθεί στις δύο επίσημες επι-
σκέψεις του Πομπέο μέσα σε ένα χρόνο 
στην Ελλάδα και μια στη Κύπρο, χωρίς 
να επισκεφθεί την Άγκυρα. Πράγματα 
πρωτοφανή. Δείχνουν πόσο περίπλοκη 
και δύσκολη είναι η σχέση ΗΠΑ και Τουρ-
κίας ακόμη και επί Προέδρου Τραμπ».  

-ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Ε
ΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΙΤ ΝΤΙΠΑΡΤΜΕΝΤ ΠΡΟΣ 

ΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΛΛΑ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ... 

«Με ενοχλεί. Γνωστές δηλώσεις των εκ-
προσώπων των ΗΠΑ και όμορφα λόγια 
που χαϊδεύουν τα αυτιά μας δεν αρκούν 
στο στάδιο αυτό. Έχει γίνει ζημιά και μάλι-
στα προς το Κογκρέσο. Σε ό,τι αφορά στη 
διάσταση του εναερίου χώρου (10 μίλια) 
και της αιγιαλίτιδος ζώνης (6 μίλια) αποτυ-
πώνει πάντως πάγια θέση των ΗΠΑ. Γνω-
ρίζοντας τη διαδικασία που ακολουθείται 
για τη σύνταξη ανάλογων εκθέσεων, είμαι 
απολύτως βέβαιος ότι συνέβαλαν και οι 
πρεσβείες των ΗΠΑ σε Αθήνα και Άγκυρα. 
Ερωτήθηκαν και αμφότερες απέστειλαν 
τις εκθέσεις τους για τη σύνταξη του τελι-
κού κειμένου. Τώρα τουλάχιστον, ας επι-
διώξουμε η θέση της Ελλάδος να περιλη-
φθεί ως Παράρτημα. Προεξοφλώ επίσης 
ότι θα κάνουμε και γραπτή ενημέρωση 
του Κογκρέσου. Επιπλέον, η εξέλιξη αυτή 
υπογραμμίζει πόσο προσεκτικοί και φει-
δωλοί σε δηλώσεις πρέπει να είναι όσοι 
κατέχουν δημόσια αξιώματα και θέσεις 
στην Ελλάδα, ώστε να μην προκαλούν ή 
τροφοδοτούν σύγχυση. Άλλο η ελεύθερη 
δημοσιογραφική και ακαδημαϊκή συζή-
τηση και άλλο οι αντιφατικές δηλώσεις 
στελεχών κυβερνήσεων. Όταν κατέχεις 
κυβερνητικό αξίωμα, αυτή η ιδιότητα κα-
τισχύει όλων των άλλων».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΕΠΙ ΤΙΜΗ ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΥ ΜΆΛΛΙΆ ΣΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΦΙΝΤΙΚΆΚΗ (LIBERAL.GR)

Δε χρειάζονται «θριαμβολογίες» 
για την εκλογή Μπάιντεν 

Οι ΗΠΑ θα επαναπροσεγγίσουν τον Ερντογάν 
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  18
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Agence immobilière
HUMANIA CENTRE

Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;

Τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση.

1.9% Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία
- Προμήθεια 1,9% (Περιορισμένο χρονικό διάστημα)
- Με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. 
  (Εάν καταχωρηθεί και πωληθεί από εμένα)

Το Μάιο του 1978 ο νέο-εκλεγείς γε-
ρουσιαστής από το Ντέλαγουεαρ, Τζο 

Μπάιντεν, ψήφιζε υπέρ της συνεχίσεως 
του αμερικανικού εμπάργκο όπλων στην 
Τουρκία, λόγω της εισβολής στην Κύπρο. 
Ήταν μία από τις πολλές κρίσεις των δεκα-
ετιών 1960-70 στις αμερικανο-τουρκικές 
σχέσεις. Τον Ιανουάριο του 2021, έπειτα 
από 43 χρόνια, ο Μπάιντεν, ως νέο-εκλε-
γείς Αμερικανός πρόεδρος, καλείται να 
χειρισθεί τη χειρότερη κρίση της χώρας 
του με την Τουρκία.

Άγγελος Συρίγος  
© Η Καθημερινή 

 
Η τελευταία συμπεριφέρεται ωσάν να 
έχει το ειδικό βάρος υπερδυνάμεως. 
Ακολουθεί το δικό της ανεξάρτητο από 
τη Δύση σχεδιασμό, που περιλαμβάνει 
στρατιωτικές παρεμβάσεις σε Μέση Ανα-
τολή, Αφρική, Ανατολική Μεσόγειο και 
Καύκασο. Απαιτεί προσαρμογή των Δυ-
τικών σε αυτό το σχεδιασμό. Έχει πάψει 
να εξυπηρετεί δυτικές ανάγκες ασφα-
λείας, ενώ περιστασιακά πλέον μπο-
ρεί να θεωρηθεί συμμαχικό κράτος. Το 
μεγάλο ερώτημα είναι, εάν η Τουρκία 
μπορεί να επιστρέψει εκ νέου στο δυτι-
κό «μαντρί» ή εάν θα απολεσθεί οριστι-
κά από το δυτικό σύστημα ασφαλείας. 
Πολλοί στις ΗΠΑ (αλλά και στο Ισραήλ) 
θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν λίγη υπο-
μονή μέχρι να φύγει ο Ερντογάν από την 
εξουσία και να αποκατασταθεί η προη-
γούμενη τάξη πραγμάτων. Ο Ερντογάν 
γνωρίζει αυτές τις σκέψεις. Οι κινήσεις 
του στο εσωτερικό της Τουρκίας δείχνουν 
ότι βαδίζει σε πρόωρες εκλογές. Αναβα-
πτιζόμενος στη λαϊκή βούληση, θα δώσει 
το μήνυμα ότι αυτός είναι ο μόνος συνο-

μιλητής από την Τουρκία. Παράλληλα, θα 
έχει το περιθώριο να ξεκινήσει ένα νέο κε-
φάλαιο στις αμερικανο-τουρκικές σχέσεις. 
Ο Μπάιντεν γνωρίζει άριστα τα θέματα 
εξωτερικής πολιτικής. Οι βασικοί άξο-
νές του θα είναι: απόλυτη συνεννόηση 
με τη γραφειοκρατία των υπουργείων 
Εξωτερικών και Άμυνας· έμφαση στους 
πολυμερείς διεθνείς οργανισμούς· θερ-
μή υποστήριξη του ΝΑΤΟ· αποκατάστα-
ση της επικοινωνίας με τους μεγάλους 
Ευρωπαίους συμμάχους· στοιχειώδης 
βελτίωση των χείριστων σχέσεων της 
χώρας του με το Ιράν· επαναφορά μιας 
ενεργού αντιπαλότητας με τη Ρωσία. 
Μέσα από το πρίσμα της Ρωσίας, θα 
προσεγγίσει ο Μπάιντεν την Τουρκία. 
Η ενεργοποίηση των ρωσικών πυραύλων 
S-400 από την Άγκυρα, λίγες μόλις ημέρες 
πριν από τις αμερικανικές εκλογές, είναι 
κάτι που θα επιφέρει κυρώσεις. Η εφαρ-
μογή της νομοθεσίας που απαγορεύει τη 
συνεργασία με Ρωσία, Ιράν και Βόρεια 
Κορέα (γνωστή με το ακρωνύμιο CAATSA) 
θα εφαρμοσθεί μετά βεβαιότητας, αν και 
σταδιακά. Με τον ίδιο αυστηρό τρόπο θα 
αντιμετωπίζεται και οποιαδήποτε κίνηση 
του Ερντογάν είναι αντίθετη προς τα αμε-
ρικανικά συμφέροντα. Θα πάψει και το 
βασικό χαρακτηριστικό των αμερικανο-
τουρκικών σχέσεων της περιόδου Τραμπ. 
Ο Ερντογάν μπορούσε με ένα τηλεφώνημα 
να ανατρέψει το σχεδιασμό και τις ειση-
γήσεις της αμερικανικής γραφειοκρατίας. 
Από εκεί και πέρα όμως, οι ΗΠΑ δε θα 
απομονώσουν την Τουρκία. Τουναντίον, 
θα προσπαθήσουν να της προσφέρουν 
κίνητρα για να «επιστρέψει» στο δυτι-
κό στρατόπεδο. Το ερώτημα είναι, εάν ο 
κυνικά ρεαλιστής Ερντογάν θελήσει να 
εκμεταλλευθεί το γεγονός, ότι η Τουρ-

κία είναι η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που 
βρίσκεται θεωρητικώς «αντιμέτωπη» με 
τη Ρωσία σε τρία μέτωπα: Συρία, Λιβύη, 
Καύκασο. Ιδίως στο μέτωπο της Λιβύης, 
το τουρκικό επιχείρημα ότι δεν πρέπει 
να αφεθεί η χώρα στα χέρια της Ρωσίας 
έγινε στο παρελθόν δεκτό από το ΝΑΤΟ. 
Τυχόν αποκατάσταση των αμερικανο-
τουρκικών σχέσεων μάς αφορά άμεσα. Η 
πολιτική των ΗΠΑ έναντι χωρών μεσαίου 
διαμετρήματος (όπως η Ελλάδα), σπανί-
ως (έως ποτέ) παρουσιάζει διακυμάνσεις 
λόγω της αλλαγής του ενοίκου του Λευκού 
Οίκου. Εμείς όμως, αντιμετωπιζόμαστε ως 
μέρος ενός ενιαίου συστήματος ασφαλεί-
ας με την Τουρκία. Σήμερα, οι σχέσεις μας 
με την Αμερική διάγουν μία εξαιρετική πε-
ρίοδο. Η απερίφραστη αμερικανική κατα-
δίκη των τουρκικών ενεργειών στην Ανα-
τολική Μεσόγειο βρίσκει αναλογίες μόνο 
στην επιστολή του Αμερικανού προέδρου 
Τζόνσον το 1964. Ήταν τότε που οι ΗΠΑ 
προειδοποίησαν ευθέως την Τουρκία να 
μην προχωρήσει σε εισβολή στην Κύπρο. 
Σε αντίθετη περίπτωση, το ΝΑΤΟ δε θα 
υποστήριζε την Τουρκία, εάν η τελευταία 
δεχόταν σοβιετική επίθεση. Χρειάσθηκε 
να περάσουν 56 χρόνια για να δούμε ανά-
λογες δηλώσεις. Όλα αυτά αντικατοπτρί-
ζουν την ευρύτερη καχυποψία των ΗΠΑ 
έναντι της σημερινής Τουρκίας. Επιπλέον, 
με πρόεδρο τον Μπάιντεν, η Ελλάδα έχει 
άμεσους διαύλους επικοινωνίας που εί-
χαν χαθεί επί Τραμπ. Εάν, όμως, βελτιω-
θούν οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις, θα 
ξαναγυρίσουμε στα κούφια λόγια Αμερι-
κανών επισήμων περί των ενδόξων προ-
γόνων μας και των ισχυρών δεσμών μας, 
όπως είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν; 
Συν Αθηνά και χείρα κίνει. Το επόμενο 
χρονικό διάστημα χρειάζεται να τονώ-

σουμε την εικόνα της Ελλάδας ως πυλώνα 
σταθερότητας. Επιπλέον, πρέπει να αλ-
λάξουμε στα μάτια των Δυτικών την αντι-
μετώπιση της Ελλάδας ως τμήματος ενός 
ενιαίου χώρου ασφαλείας με την Τουρκία. 
Οι συμμαχίες στις οποίες είμαστε μέλη 
(ΝΑΤΟ και Ε.Ε.) δε μας καλύπτουν επαρ-
κώς στην Ανατολική Μεσόγειο. Η δημι-
ουργία ενός τοπικού συστήματος αμυντι-
κής ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, 
με συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, 
Αιγύπτου, Ιορδανίας και Εμιράτων, δεί-
χνει εφικτή. Οι συνεχείς διασκέψεις με ξέ-
νους ηγέτες της ευρύτερης γειτονιάς μας, 
κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

*Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξω-
τερικής Πολιτικής στο Πάντειο πανεπι-
στήμιο | Στις εκλογές του 2019 εξελέγη 
βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία

Άλλάζει η εξωτερική πολιτική  
των Ηνωμένων Πολιτειών;
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Με την έναρξη της Επανάστασης, η 
Αράχοβα, το σημερινό χειμερινό 

τουριστικό θέρετρο στις υπώρειες του 
Παρνασσού, απελευθερώθηκε από τους 
λίγους Τούρκους που ζούσαν εκεί. Το 1823 
όμως, κατά την εκστρατεία του Γιουσούφ 
Περκόφτσαλη πασά, στην Ανατολική Στε-
ρεά Ελλάδα, τουρκικός στρατός ανάγκασε 
τους αριθμητικά λιγότερους Έλληνες να 
εγκαταλείψουν την κωμόπολη, η οποία κά-
ηκε στις 10 Ιουνίου.
Η Αράχοβα βρέθηκε και πάλι στο επίκε-

ντρο το Νοέμβριο του 1826, όταν ο Γεώργι-
ος Καραϊσκάκης πραγματοποίησε εκστρα-
τεία στις «προσκυνημένες» περιοχές της 
Στερεάς Ελλάδας, για να αναζωπυρώσει 
το επαναστατικό πνεύμα των κατοίκων της 
και να αναγκάσει τον Κιουταχή να στείλει 
δυνάμεις εναντίον του, εξασθενώντας το 
στρατόπεδό του στην Αθήνα που πολιορ-
κούσε την Ακρόπολη.
Στις 17 Νοεμβρίου 1826 ο Καραϊσκάκης 

με τους άνδρες του έφθασε στο Δίστομο, 
όπου στρατοπέδευσε. Επειδή φοβόταν κα-
τάληψη της Αράχοβας, περιοχής με στρα-
τηγική σημασία, φρόντισε να την καταλά-
βει, προτού προλάβουν οι Τούρκοι. 
Από την πλευρά τους, οι Τούρκοι έχοντας 

πληροφορηθεί την εμφάνιση ελληνικού 
στρατού στην περιοχή, έστειλαν από τη 
Λιβαδειά τον Μουστάμπεη με 2.000 επίλε-
κτους Τουρκαλβανούς και 200 ιππείς. Αιφ-
νιδιάστηκαν, όμως, από την κίνηση του Κα-
ραϊσκάκη και δεν τόλμησαν να εισέλθουν 
στην πόλη. Αρκέστηκαν να οχυρωθούν στο 
ύπαιθρο, σε υψώματα του Παρνασσού 
γύρω από την Αράχοβα.
Την επόμενη ημέρα, 18 Νοεμβρίου, τμή-

ματα του εχθρού επιτέθηκαν στους Έλλη-
νες, αλλά παρά τις αρχικές τους επιτυχίες 
δεν κατόρθωσαν να ανατρέψουν τις ελ-
ληνικές θέσεις. Μάλιστα, ο Μουστάμπεης 
που παρακολουθούσε τη μάχη από ένα 
ύψωμα δέχθηκε επίθεση από τα νώτα του 
και από καθαρή τύχη διέφυγε το θάνατο. 
Το βράδυ της ίδιας μέρας βρήκε τους Έλ-

ληνες σε πλεονεκτική θέση, έχοντας πε-
ρισφίξει τον κλοιό γύρω από τον εχθρό, ο 
οποίος είχε να αντιμετωπίσει και τις δυ-
σμενείς καιρικές συνθήκες. Ο βοριάς που 
κατέβαινε από τον Παρνασσό ήταν ανυπό-
φορος, ενώ έκαναν την εμφάνισή τους και 
οι πρώτες νιφάδες του χιονιού. Αντίθετα, 
οι Έλληνες βρίσκονταν σε πλεονεκτικότερη 
θέση, αφού μπορούσαν, όταν δεν είχαν 
υπηρεσία, να ζεσταίνονται στα τζάκια της 
Αράχοβας.
Μέρα με τη μέρα, η κατάσταση των Τούρ-

κων γινόταν όλο και πιο δύσκολη. Το κρύο 
και το χιόνι εμπόδιζε τις κινήσεις τους. Έγι-
ναν τότε προτάσεις στους Έλληνες να τους 
αφήσουν να φύγουν, με αντάλλαγμα τα 
ζώα και τις αποσκευές τους. Ο Καραϊσκά-
κης ζήτησε επιπλέον να παραδώσουν τον 
οπλισμό τους και να εγκαταλείψουν τα Σά-
λωνα (Άμφισσα) και τη Λιβαδειά. 
Οι Τουρκαλβανοί θεώρησαν τους όρους 

του Καραϊσκάκη εξευτελιστικούς και τους 
απέρριψαν.
Μη έχοντας άλλη διέξοδο, ο Μουστά-

μπεης διέταξε τους άνδρες τους να ετοι-
μαστούν για να επιχειρήσουν έξοδο μέσα 
από τις ελληνικές θέσεις τη νύχτα της 23ης 
προς την 24η Νοεμβρίου. Όμως, κι ενώ οι 
προετοιμασίες βρίσκονταν στο τελευταίο 
στάδιο, μία ελληνική σφαίρα τον τραυμά-
τισε πολύ σοβαρά και προτού αφήσει την 
τελευταία του πνοή διέταξε τον αδελφό 
του Καριοφίλμπεη να του κόψει το κεφάλι 
και να το πάρει μαζί του κατά την έξοδο, 
για να μην τον αποκεφαλίσουν νεκρό ή ζω-
ντανό οι γκιαούρηδες κι ατιμαστεί.
Οι Τουρκαλβανοί ζήτησαν νέες διαπραγ-

ματεύσεις, που δεν κατέληξαν σε απο-
τέλεσμα. Τότε αποφάσισαν να πραγμα-
τοποιήσουν την έξοδο. Ήταν μία μετά το 
μεσημέρι της 24ης Νοεμβρίου 1826, όταν 
εν μέσω χιονοθύελλας, με τα γιαταγάνια 
στα χέρια βγήκαν από τα ταμπούρια τους 
και κατευθύνθηκαν προς τις κορυφές του 
Παρνασσού. 

Οι Έλληνες τους αντιλήφθηκαν και όρ-
μησαν κατά πάνω τους με γιαταγάνια και 
μαχαίρια, καθώς το χιόνι που έπεφτε αχρή-
στευσε τα όπλα τους.
Η χιονοθύελλα ήταν τόσο δυνατή, ώστε 

δε μπόρεσαν να τους καταδιώξουν πέρα 
από τις τελευταίες πλαγιές τού Παρνασ-
σού. 
Από τους 1.200 περίπου κατάκοπους 

Τούρκους που έφθασαν στις κορυφές του 
βουνού, μόνο 200 μπόρεσαν τελικά να σω
θούν στο μοναστήρι της Ιερουσαλήμ, και 
από αυτούς οι περισσότεροι με τρομερά 
κρυοπαγήματα. Οι υπόλοιποι βρήκαν το 
θάνατο από την παγωνιά. 
Κατά τη διάρκεια της Μά χης της Αράχο-

βας, οι Έλληνες είχαν ελάχιστες απώλειες: 
4 νεκρούς και 9 ελαφρά τραυματίες.
Την επομένη της μάχης, 25 Νοεμβρίου, 

ο Καραϊσκάκης, ακολουθώντας το παλαιό 
φρικιαστικό έθιμο των Τούρκων, έστησε σ’ 
ένα λόφο, ορατό από το Μαντείο των Δελ-
φών, τρόπαιο σε σχήμα κόλουρου κώνου 
με 300 κεφάλια των εχθρών του και με την 
επιγραφή: «Τρόπαιον των Ελλήνων κατά 
των βαρβάρων Οθωμανών ανεγερθέν 
κατά το 1826 έτος Νοεμβρίου 24· Εν Αρά-
χοβα». 
Συγχρόνως, έστειλε στην κυβέρνηση, που 

έδρευε στην Αίγινα, τα κεφάλια του Μου-
στάμπεη και του Κεχαγιάμπεη, καθώς και 
12 αιχμάλωτους τούρκους αξιωματικούς. 
Η νίκη στην Αράχοβα αναζωπύρωσε την 

επανάσταση στη Ρούμελη, που βρισκόταν 
σε κρίσιμο σημείο εξαιτίας των επιχειρήσε-
ων του Κιουταχή και αναπτέρωσε το ηθικό 
των πολιορκημένων Ελλήνων στην Ακρό-
πολη της Αθήνας. | © SanSimera.gr

Η Μάχη της Αράχοβας 

Ο Καραϊσκάκης ανήγγειλε τη με-
γάλη νίκη στην κυβέρνηση με 

επιστολή, την οποία υπέγραψαν 
όλοι οι οπλαρχηγοί και οι αξιωματι-
κοί που πήραν μέρος στη μάχη. 
Τα ονόματά τους διέσωσε ο αγωνι-

στής, συγγραφέας και πολιτικός, Νι-
κόλαος Σπηλιάδης (1785-1862) και 
είναι τα εξής, με τη σειρά υπογρα-
φής της επιστολής: Γεώργιος Καραϊ-
σκάκης, Βασίλης Μπούσγος, Σπύρος 
Μήλιος, Νικήτας Σταματελόπουλος, 
Γιαννούσης Πανομάρας, Αναγνώ-
στης Ροκάς, Γιάννης Δαγκλής, Νικό-
λαος Καραμέτσης, Χρήστος Χατζη-
πέτρος, Χατζή-Μιχάλης Νταλιάνης, 
Μήτρος Βάγιας, Γαρδικιώτης Γρίβας, 
Αθανάσιος Κουτσονίκας, Λεόντης 
Δαγκλής, Παναγιώτης Γαλάνης, Γε-
ώργιος Μαλάμος, Σπύρος Ξύδης, 
Νικόλαος Μπαρμπιτσιώτης, Δήμος 
Τσέλιος (Γεροδήμος), Μήτρος Τρια-
νταφύλλου, Κωνσταντίνος Γρίβας, 
Γεώργιος Βάγιας, Κώστας Νάκος, 
Τριαντάφυλλος Αποκουρίτης, Κων-
σταντίνος Βέρης, Γιάννης Φαρμάκης, 
Ιωάννης Ρούκης, Νάκος Πανουριάς, 
Τούλιος Πανομάρας, Κωνσταντίνος 
Καλύβας, Γεώργιος Δυοβουνιώτης, 
Γεώργιος Αγαλλόπουλος, Κωνστα-
ντίνος Γιολδάσης, Κομνάς Τράκας, 
Γιάννος Δούλας, Κολιός Γερονούρης, 
Αναγνώστης Καναβός, Γιάννης Μπα-
ϊρακτάρης, Πίλιος Τσέχερης, Δημή-
τριος Μακρής, Πάσχος Κοσμάς, Βα-
σίλειος Αντωνόπουλος, Κώστας Χορ-
μόβας, Κολιός Πασχούλης, Αθανά-
σιος Χήλιος, Αθανάσιος – Γιαννάκης 
Κίτσος, Κώ στας Τζαβέλλας, Γιώτας 
Κάτσης, Γεώργιος Μπαϊρακτάρης, 
Κίτσος Μπότσαρης, Κίτσος Δούκας, 
Ιωάννης Μελάς, Χρήστος Μπέκας, 
Μήτρος Μεσολογγίτης, Μήτρος 
Μπόκας, Νικόλαος Κάσκαρης, Κί-
τσος Τσάκος, Βασίλης Αργυροκα-
στρίτης, Σταύρος Γιωργάκης, Γιωρ-
γάκης Λακάς, Γιώργης Σκεδάς, Να-
στούλης Δαγκλής, Χρήστος Μακρής, 
Κωνσταντίνος Πασχάλης, Αθανάσιος 
Ζέρβας, Χριστόφορος Περραιβός, 
Πάνος Δάρος, Αθανάσιος Τρικοχωρί-
της, Γιάννος Βαργιαδίτης, Δημήτριος 
Καλλέργης, Σταύρος Δέβερης, Ανα-
γνώστης Κραβαρίτης, Χρήστος Βάρ-
φης, Γεώργιος Τζαβέλλας, Γιάννης 
Πιλάλης, Μήτρος Γρουμπογιάννης, 
Διαμάντης Ζέρ βας, Λάμπρος Τζα-
βέλλας, Αν. Στουρνάρης, Γεώργιος 
Διάκος, Πάνος Τοσούλας, Χαράλα-
μπος Παπαπολίτης, Λάμπρος Βέικος, 
Ναστούλης Δίκας, Νικόλαος Δραγα-
μεστινός, Φωτούσης Φωτομάρας, 
Νικολός Διάκος, Αναγνώστης Κα-
τσκαμπής, Αθανάσης Δράκος, Γιάν-
νος Περζεκιάς, Αναστάσιος Χορμό-
βας, Νικόλαος Μπότσαρης, Νάστος 
Κοντογιάννης και Γεώργιος Ζέρβας.

Μεγάλη νίκη των επανα-
στατημένων Ελλήνων  

(24 Νοεμβρίου 1826) 
στην οποία έλαμψε το 

άστρο του Γεώργιου Κα-
ραϊσκάκη και αναζωπύρω-

σε την επανάσταση  
στη Ρούμελη

Suggested presentation. 580 SAINT-MARTIN WEST BLVD.  |  450-668-0033Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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GOSS!P

Η ε ν η μ έ ρ ω σ η 
του καιρού δε 

λείπει από κανένα 
τηλεοπτικό σταθμό, 
στην πλειοψηφία 
όμως βλέπουμε 
άνδρες μετεωρολό-
γους. Στο Μεξικό, το 
δελτίο καιρού κάνει 
ρεκόρ τηλεθέασης 
και ο λόγος είναι 
ένας και έχει ονο-
ματεπώνυμο: Yanet 
Garcia. 
Η 30χρονη παρου-

σιάζει το δελτίο και-
ρού και προκαλεί 
πανικό με την εμφά-
νισή της. Αρχικά η 
σέξι καλλονή ξεκίνη-
σε με το μόντελινγκ, 
έπειτα όμως την 
κέρδισε η τηλεόρα-
ση. Οι φωτογραφίες 
της στον προσωπικό 
της λογαριασμό στο 
Instagram συγκε-
ντρώνουν χιλιάδες 
likes και μια ματιά 
στις φωτό, θα σας 
κάνει αμέσως να κα-
ταλάβετε το γιατί…

Αυτή είναι η πιο σέξι  
μετεωρολόγος στον κόσμο 
Η παρουσία της προκαλεί… καύσωνα

Η Κέιτ Γουίνσλετ κατέρριψε το ρεκόρ 
υποβρύχιου γυρίσματος
Η Κέιτ Γουίνσλετ κατέρριψε το ρε-

κόρ υποβρύχιου κινηματογραφι-
κού γυρίσματος, το οποίο είχε μέχρι 
τώρα ο Τομ Κρουζ. Κατά τη διάρκεια 
των γυρισμάτων της ταινίας «Avatar 
2» του Τζέιμς Κάμερον, η Κέιτ Γουίν-
σλετ κράτησε την αναπνοή της κάτω 
από το νερό επί 7 λεπτά και 14 δευ-
τερόλεπτα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ 
του Τομ Κρουζ, ο οποίος είχε κρατήσει 
την αναπνοή του για περίπου έξι λε-
πτά, σε υποβρύχια λήψη της πέμπτης 
ταινίας της κινηματογραφικής σειράς 
«Mission Impossible».
Η Αγγλίδα ηθοποιός, η οποία πρω-

ταγωνιστεί στην ταινία «Avatar 2» δεν 
είχε συνειδητοποιήσει ότι κατέρριψε ρεκόρ. «Είναι τόσο αστείο επειδή ειλικρινά δε διαβάζω κριτικές ή πράγματα 
στα ΜΜΕ. Δεν είμαι στο Instagram, έχω απλώς αποσυνδεθεί πλήρως από αυτό το κομμάτι της ζωής μου» δήλωσε 
η Γουίνσλετ στο ΕT όταν της είπαν ότι είχε καταρρίψει το ρεκόρ του Κρουζ.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ 
ξεκινάει τηλεοπτική καριέρα

Η πρώτη εμφάνιση σε 
τηλεοπτική σειρά 

του Άρνολντ Σβαρτσενέ-
γκερ είναι γεγονός και ο 
εξολοθρευτής επιστρέφει 
αυτή τη φορά στη μικρή 
οθόνη, σε μία σειρά κατα-

σκοπίας, τα δικαιώματα 
της οποίας εξασφάλισε το 
Netflix.
Την είδηση επιβεβαίωσε 

το EW, το οποίο επισημαί-
νει ότι ο πρώην κυβερνή-
της της Καλιφόρνια θα συ-
νεργαστεί με τη Skydance 
TV για την παραγωγή 
της τηλεοπτικής σειράς, 
η οποία θα αποτελείται 
από ωριαία επεισόδια. Το 
Deadline ήταν το πρώτο 
που είχε ανακοινώσει τη 
συμμετοχή του ηθοποιού 
σε τηλεοπτική σειρά, χα-
ρακτηρίζοντάς την ως μια 
παγκόσμια περιπέτεια κα-
τασκοπείας, με επίκεντρο 
έναν πατέρα και την κόρη 
του.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.  

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη
5877 Av. Papineau, Montréal, QC  H2G 2W3

Tél.: 514 483-2362 ext. 115
Cell.: 514 258-1775 | Fax: 514 483-1362
www.cfmb.ca | mtellides@gmail.com

Hellenic Radio CFMB
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Fabreville Charming semi detached cottage 
offering 3 bedrooms on the same level, 2 full 
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic 
flooring and patio doors leading to the 
wooden deck, separate living room, finished 
basement with 2nd fully renovated bathroom, 
good size fenced backyard, quiet residential 
area close to schools and parks

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo 
for rent in an excellent location, large living 
room, 2 good size bedrooms, new counter 
tops and backsplash in kitchen, freshly 
painted, very clean and well maintained 
building. Includes 1 indoor parking spot. 
Available immediately!!!

Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly 
in the back. Great for investors or contractors, Residential zoning 
permitting building up to a three storey building. Property has been 
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing 
work to be done to make it suitable for residential living. Great 
potential!!

Pierrefonds Stunning waterfront property with amazing views on 
Riviere Des Prairies with navigable water access. On the main floor you 
will find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept 
livingdining room with access to 3 season solarium, renovated kitchen 
with island and dinette, spacious family room with beautiful views of 
the river.

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

Toujours là pour vous rendre service ! 
Always at your service!

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

LE CARREFOUR
B. 450 231-4222 F. 450 231-4223
3090, boul. Le Carrefour bur. 304, 
Laval, Qc H7T 2J7

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ
Πιστοποιημένη Μεταφράστρια (C. Tr.), ΒΑ, ΜΑ, OTTIAQ, ATIO, PAT-FIT

Έγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγρά-
φων σας για τις υποθέσεις σας σε Ελλάδα και Καναδά.

Αναλαμβάνουμε:
• Επίσημα έγγραφα: πιστοποιητικά γεννήσεως, θανάτου, γάμου κλπ.
• Νομικά έγγραφα: διαθήκες, πληρεξούσια, συμβόλαια κλπ.
• Ιατρικά έγγραφα
• Φορολογικά έγγραφα

Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο, 
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.

1002, rue St. Roch, Montreal, QC  H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
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	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

Είναι	ένας	τρόπος	να	δείξουμε	την	κοινωνική	μας	αλληλεγγύη	στους	συνανθρώπους	μας 
στην	Ελλάδα	που	πλήττονται	σε	αυτές	τις	δύσκολες	στιγμές	που	περνά	η	πατρίδα	μας.	

Για	μεταφορές	από	ένα	μικρό	δέμα	μέχρι	ολόκληρη	την	οικοσκευή	και 
το	αυτοκίνητό	σας	από	Καναδά	στην	Ελλάδα	και	από	την	Ελλάδα	στον	Καναδά.	 
Απαράμιλλες	τιμές,	άψογη	εξυπηρέτηση,	35	χρόνια	πείρα.	

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594

Προσέχουμε τα πράγματά σας... 
σεβόμαστε το όνομά μας.

Μεταφέρουμε βαλίτσες και μικρά κουτιά στην Ελλάδα,  
ανεξάρτητα από το βάρος και χωρίς πρόσθετο κόστος στην Ελλάδα. $125

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

το λάδι σας από το χωριό σας 
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις, 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

Α-Έλα Μάγδα μου. Τι έγινε, σου βρήκε εισιτήρια 
ο Λάμπης;
Μ-Φυσικά Αλέκα μου.
Α-Ωραία. Πότε μας φεύγεις; 
Μ- Την άλλη εβδομάδα.
Α-Τόσο νωρίς;
Μ-Τι να κάνουμε χρυσή μου, φέτος τα εισιτήρια 
φεύγουν λες και είναι ζεστά ψωμιά του φούρνου. 
Α-Έχεις δίκιο σ’ αυτό. Πολλοί γνωστοί πάνε στην 
Ελλάδα. Άλλοι για διακοπές και άλλοι για να 
διεκπεραιώσουν κληρονομικά και άλλα.
Μ-Μόνο που αν δεν προσέξεις, υπάρχουν 
κάποιοι επιτήδειοι και επιτήδειες, που υποτίθεται 
γνωρίζουν τις διαδικασίες και όταν κάνουν λάθη, 
υψώνουν τα χεριά ψηλά, και τα βάρη μαζί με τα 
πρόστιμα και τις ταλαιπωρίες πέφτουν σε σένα. 
Εν τω μεταξύ όμως, έχουν πάρει την αμοιβή τους 
για τη δουλειά που… δεν έκαναν.
Α-Τι μου λες;
Μ-Και που είσαι ακόμα. Υπάρχει τέτοια 
ανευθυνότητα, που αν μπλεχτείς σε τέτοιες 
υποθέσεις τότε άστα να πάνε. 
Α-Έπρεπε οι κυβερνητικές αρχές τις Ελλάδας να 
ήταν πιο συνεργάσιμες με τις προξενικές αρχές 
εδώ.
Μ-Έχεις δίκιο, αν ήταν έτσι τα πράγματα, δε θα 
αναγκαζόμασταν πολλοί από εμάς να πάμε στην 
Ελλάδα.
Α-Ναι αλλά με το να πηγαίνουμε στην πατρίδα 
έστω για διεκπεραιώσεις, τη βοηθούμε 
οικονομικά. Το έχεις σκεφτεί αυτό;
Μ-Όχι να σου πω. Αλλά μάλλον δίκιο έχεις. 
Έστω και 15% απ’ αυτούς που θα πάνε στην 
Ελλάδα, δε θα πήγαιναν αν θα μπορούσαν να 
τακτοποιήσουν τις δουλειές τους από εδώ.  
A-Και δε μου λες, τώρα που θα φύγεις, τι θα κάνω 
εγώ χωρίς τα νέα σου;
Μ-Υπομονή όπως κι’ εγώ. Αλλά έχω κι ένα άλλο 
πρόβλημα για το ταξίδι.
Α-Ποιο;
Μ-Φοβάμαι.
Α-Τι φοβάσαι;
Μ-Το αεροπλάνο, τις βαλίτσες, το ταξίδι…
Α-Δε σε καταλαβαίνω.
Μ-Με τόσα που γίνονται, φοβάμαι Αλέκα μου.
Α-Ανοησίες. Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές 
μέσο μεταφοράς. Το λένε κι οι στατιστικές.
Μ-Δε ξέρω τι λένε οι στατιστικές αλλά εγώ 
φοβάμαι και με τους τρομοκράτες.
Α-Ανοησίες. 
Μ-Δεν είναι καθόλου ανοησίες και υπερβολές. 
Δεν είδες τι έγινε στην Αμερική που μαχαιρώθηκε 
αστυνομικός;
Α-Το είδα, αλλά τι σχέση έχει αυτό που θα πας 
εσύ στην Ελλάδα;
Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν 
κάποιος έκανε κάτι το τρομοκρατικό; Αν…
Α-Α, δε μπορώ να σ΄ ακούω «αν και αν». 
Λογικέψου χρυσή μου. Δε μπορείς να φοβάσαι 
τον ίσκιο σου, επειδή έγιναν ορισμένα γεγονότα. 
Τότε κάτσε σπίτι σου και μην το κουνάς ούτε για 
να πας για ψώνια.
Μ-Έτσι λες;
Α-Και το καλό που σου θέλω, μη μουρμουρίζεις 
τα ίδια στον Αγαμέμνονα και τον τρελάνεις τον 
άνθρωπο με τις σαχλαμάρες σου.
Μ-Καλά καλά, μη φωνάζεις. Σε ακούσαμε. Θα 
προσπαθήσω να ηρεμήσω.
Α-Το μόνο, θα πρέπει να πάρεις κάποιες 
προφυλάξεις.
Μ-Τώρα στα γεράματα; Σοβαρολογείς;
Α-Όχι αυτές που νομίζεις.

Μ-Α, είπα κι εγώ…
Α-Άλλες προφυλάξεις. Κι εδώ, και στο ταξίδι.
Μ-Για πες μου να τις μάθω.
Α-Φυσικά. Πρώτα απ΄ όλα, όλο τον καιρό που 
θα λείπεις, θα πρέπει κάποιος να παίρνει τα 
γράμματα από το γραμματοκιβώτιο για να μη 
φαίνεται ότι λείπεις.
Μ-Δίκιο έχεις!
Α-Ύστερα, για καλό και για κακό, σου συνιστώ να 
κλείσεις το γενικό διακόπτη του νερού.
Μ-Καλό κι αυτό, το σημειώνω. Και το ηλεκτρικό 
να κλείσω;
Α-Όχι. Για το ηλεκτρικό, σου συνιστώ να 
αγοράσεις μερικούς ηλεκτρονικούς διακόπτες 
από αυτούς που ανοίγουν και κλείνουν τα φώτα 
με προγραμματισμό. Με αυτό τον τρόπο έστω 
κι αν λείπεις, δείχνει το σπίτι ότι κατοικείτε και 
δε γίνεται εύκολη λεία για τους κλέφτες που 
καιροφυλακτούν.
Μ-Και το Αλάρμ από τα παιδιά του SPARTAN δε 
βοηθάει που έχω σπίτι;
Α-Βεβαίως και βοηθά, αλλά όταν κτυπήσει ο 
συναγερμός θα είναι αργά. Θα σου έχουν πάρει 
τα πράγματα. Αν όμως νομίζουν ότι το σπίτι 
κατοικείται, τότε δε θα προσπαθήσουν να σε 
κλέψουν.
Μ-Αλέκα, το έλεγα ότι έχω την πιο έξυπνη 
φιλενάδα. Τίποτε άλλο;
Α-Ναι. Πάρε τις πιστωτικές σου κάρτες και πες 
ότι θα πας Ελλάδα για να ξέρουν ότι θα κάνεις 
αγορές από το εξωτερικό. Το άλλο δε, αν οι 
κάρτες τραπέζης έχουν κώδικα με 5 αριθμούς, δε 
θα δουλεύουν στο εξωτερικό. Θα πρέπει να τους 
αλλάξεις σε τέσσερα.
Μ-Άλλο;
Α-Το πιο σημαντικό, θα σου συνιστούσα να 
πάρεις και μια ασφάλεια υγείας. Μη τυχόν και 
σου χρειαστεί σε περίπτωση ανάγκης. Άνθρωποι 
είμαστε.
Μ-Δε θα χρειαστεί, διότι έχουμε ασφάλεια με την 
πιστωτική μας κάρτα.
Α-Το καλό που σου θέλω, πάρε και βεβαιώσου 
καλύτερα.
Μ-Οκ, αφού το λες. Τίποτε άλλο;
Α-Μην κρατάς τσάντα που θα μπορούν να την 
αρπάξουν οι τσαντάκηδες με τις μοτοσυκλέτες.
Μ-Καλά λες.
 Α-Και πότε με το καλό επιστρέφεις;
Μ-Αν όλα παν καλά, πιστεύω μέσα Αυγούστου. 
Να κάνουμε και κανένα μπανάκι. Εσύ θα πας 
πουθενά;
Α-Λέει ο Μενέλαος να πάμε Καλιφόρνια.
Μ-Πολύ ωραία.
Α-Εγώ όμως θέλω θάλασσα, μπάνιο, αμμουδιά.
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και 
αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που 
ευλόγησε ο Θεός. Η Ελλ…
Α-…άδα μας. Πέστο ψέματα! 
Μ-Καμία άλλη χώρα δεν έχει όλα αυτά τα φυσικά 
χαρίσματα στον κόσμο.
Α-Ευτυχώς, διότι και καμία άλλη χώρα δεν έχει 
«πολιτικούς τζιμάνια» σαν τους δικούς μας.
Μ-Δε μου λες, γιατί δε λες του Μενέλαου να΄ 
ρθείτε μαζί μας κι εσείς στην Ελλάδα;
Α-Δύσκολο, έχει πολλές δουλειές γι΄ αυτό και 
θέλει να επισκεφτεί και την Καλιφόρνια. Πάντως 
φιλενάδα, σου εύχομαι καλό ταξίδι και να με 
θυμάσαι. Κάνε μου κάνα τηλέφωνο που και που.
Μ-Θα προσπαθήσω. Τα λέμε τον Αύγουστο. 
Καλό Καλοκαίρι σου εύχομαι.
Α-Να περάσεις το ωραιότερο. Μα τι λέω, στην 
Ελλάδα πας, σίγουρα θα περάσεις καλά!

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Μ-Καλημέρα Αλέκα μου.
Α-Καλημέρα Μάγδα, αλλά σ’ ακούω στενο-

χωρημένη. Έπαθες τίποτα;
Μ-Τι να πάθω; Αυτά που περνάνε όλοι μας 

με τον καταραμένο όφι, κορωνοϊό ήθελα να 
πω.
Α-Υπομονή, «κάνε υπομονή και ο ουρανός 

θα γίνει πιο γαλανός» που λέει και το τρα-
γούδι.

Μ-Μα κάνω υπομονή. Αλλά μπάφιασα. 
Αφού ξέρεις τι κοινωνικός άνθρωπος είμαι. 
Η κλεισούρα μού έχει φάει τα συκώτια.
Α-Σε καταλαβαίνω. Όλος ο κόσμος περνάει 

τα ίδια.
Μ-Το ξέρω. Τουλάχιστον ο Legault να μας 

αφήσει να χαρούμε λίγο στις εορτές που έρ-
χονται.
Α-Μπορεί ναι, μπορεί και όχι…
Μ-Τι σημαίνει αυτό;
Α-Θέλω να πω, στην καλύτερη περίπτωση 

το πολύ να αφήσει 10 άτομα στα σπίτια...
Μ-Τόσα πολλά; Θα πρέπει να αρχίσω να 

μαγειρεύω από σήμερα…
Α-Έλα, μην ειρωνεύεσαι. Πάλι καλά να λες. 

Αλλά μην ξεχνάς, αν τα πράγματα χειροτε-
ρέψουν, μπορεί στο παραπέντε -μια εβδο-
μάδα πριν τα Χριστούγεννα- να μπουν πάλι 
αυστηρά απαγορευτικά μέτρα.

Μ-Όχι. Δε θέλω να γίνει αυτό! Τι ακούς για 
τα εμβόλια;

Α-Χαμός!
Μ-Δηλαδή;
Α-Κάθε μέρα που περνά, ανεβαίνει το πο-

σοστό αποτελεσματικότητας των εμβολίων. 
Άρχισαν λοιπόν την περασμένη εβδομάδα 
με 90% και τώρα έφτασαν τα 95%. Έτσι που 
το πάνε, έως ότου ετοιμάσουν το εμβό-
λιο -που υπολογίζουν στους πρώτους τρεις 
μήνες του 2021- θα ξεπεράσουν τα 300%... 
αποτελεσματικότητας.

Μ-Άντε να το βγάλουν να ησυχάσουμε με 
αυτό το βραχνά.

Α-Μη βιάζεσαι. 
Μ-Εσύ δεν είπες ότι το πολύ το Μάρτη θα 

έχουμε το εμβόλιο;
Α-Ναι. Δεν το αρνούμαι.
Μ-Τότε;
Α-Το θέμα είναι πότε θα δοθεί στο κόσμο.
Μ-Μόλις βγει, θα δοθεί.
Α-Δεν το νομίζω.
Μ-Γιατί δεν το νομίζεις;
Α-Διότι θα υπάρχουν προτεραιότητες, 

ποιοι θα εμβολιαστούν πρώτοι…
Μ-Δηλαδή;
Α-Να, πιστεύω ο εμβολιασμός θα αρχίσει 

από τα άτομα που δουλεύουν στο σύστημα 
υγείας. Αν και το εργατικό συνδικάτο ενη-
μέρωσε ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να το 
κάνουν.

Μ-Καλά, νομίζω ότι υπάρχει νομοθεσία γι’ 
αυτό…

Α-Υπάρχει. Αλλά πόσο θα εφαρμοστεί, 
αυτό είναι άλλο θέμα.

Μ-Έχεις δίκιο, εδώ δεν εφαρμόστηκε ο νό-
μος με τα πρόστιμα.
Α-Ακριβώς.
Μ-Λοιπόν, είπες για τα άτομα στην υγεία. 

Παρακάτω.
Α-Πιστεύω μετά θα εμβολιασθούν τα άτο-

μα τρίτης ηλικίας, προπαντός αυτά που μέ-
νουν σε γηροκομεία.

Μ-Δηλαδή, με άλλα λόγια ,μου λες ότι ο 
απλός λαός θα πάρει το εμβόλιο το ερχόμε-
νο Φθινόπωρο.

Α-Δεν ξέρω αν είναι τότε, αλλά υπάρχει κι 
ένας άλλος παράγοντας.

Μ-Τι εννοείς;
Α-Τι θα γίνει σε περίπτωση που το εμβόλιο 

θα δημιουργήσει σοβαρές παρενέργειες σε 
ορισμένα άτομα;

Μ-Κατάλαβα. Φτου και από την αρχή.
Α-Ακριβώς. Γι αυτό το λόγο «κράτα μικρό 

καλάθι» το πότε θα κάνεις το εμβόλιο.
M-Ας ευχηθούμε, το συντομότερο δυνα-

τόν…
Α-Δε μου λες, ο δικός σου πως περνά τις 

ώρες του, τώρα που δεν πολυσυχνάζει στις 
λέσχες με τους φίλους του;

Μ-Δεν πολυσυχνάζει, διότι εγώ τον έχω 

προειδοποιήσει αν συνεχίζει και πηγαίνει, 
να μην περιμένει «κοκό» για τον «κούκο» 
του.

Α-Με κάνεις και γελάω!
Μ-Γέλα όσο θες. Εγώ πάντως προφυλά-

γομαι. «Φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα 
μισά» λέει η παροιμία. Και σε ρωτώ, αν κολ-
λήσει και δε φαίνονται τα συμπτώματα, και 
μου το κολλάει εμένα; Τι κάνω τότε; Γι’ αυτό 
τον έβαλα πόστο και του απαγόρευσα τις 
εξόδους με τους φίλους.

Α-Και αυτός, καταλαβαίνω προτίμησε το 
«κοκό» από τα… κοκόρια.

Μ-Βλάκας είναι να έκανε και διαφορετικά;
Α-Και τότε με τι ασχολείται. Μη μου πεις 

ότι το έριξε πάλι στις ανακαινίσεις;
Μ-Όχι. Θυμάσαι τη ζημιά που έκανε και 

είχα μείνει χωρίς πλυντήριο και αναγκαζό-
μουν να πηγαίνω στο πλυσταριό της γειτο-
νιάς.

Α-Φυσικά και το θυμάμαι. Τι κάνει και περ-
νά τις ώρες του; Ξάπλα στην τηλεόραση;

Μ-Όχι. Δε θα πιστέψεις πως περνά τον και-
ρό του.

Α-Για λέγε.
Μ-Μαγειρεύει. Δηλαδή μαθαίνει να μαγει-

ρεύει στο… γιουτούμπι.
Α-Απίστευτο.
Μ-Ναι, είναι απίστευτο, αλλά υπάρχει και 

μια αιτία που το έριξε στη μαγειρική.
Α-Ποια αιτία;
Μ-Τα… μπικίνι που βλέπει.
Α-Για στάσου φιλενάδα, μαγειρική βλέπει 

ή ξεβράκωτες με μπικίνι;
Μ-Και τα δύο.
Α-Πως και τα δύο; Και που τα βλέπει, στο 

σαλόνι, στην τηλεόραση;
Μ-Όχι. Του είχα πάρει για τα γενέθλια του 

μια μεγάλη ταμπλέτα. Εκεί βλέπει τη μαγει-
ρική με τα μπικίνι.

Α-Πάλι δε σε καταλαβαίνω…
Μ-Θα με καταλάβεις. Φαίνεται, καθώς 

έπαιζε με τη ταμπλέτα του και έψαχνε για 
μαγειρική στο γιουτούμπι, ανακάλυψε κο-
πέλες που έκαναν μάθημα μαγειρικής αλλά 
φορούσαν μπικίνι. Αυτό του έδωσε περισ-
σότερο ενδιαφέρον να μάθει μαγειρική.

Α-Δηλαδή «άρτος και θεάματα».
Μ-Κάτι τέτοιο. 
Α-Και δε σε πειράζει που βλέπει όλες αυτές 

τις μπικινο-μαγείρισσες;
Μ-Τι να με πειράξει; «Φάτε μάτια ψάρια 

και κοιλιά περίδρομο». Μάλιστα, βλέποντας 
τις «μαγείρισσές» του έρχεται περισσότερο 
όρεξη για να «μαγειρέψουμε» μαζί. Σου 
λέω, είναι η πιο καλύτερη απασχόληση για 
έναν άνδρα.

Α-Σου έχει μαγειρέψει τίποτα;
Μ-Να σου πω, προσπαθεί, ο έρημος, αλλά 

ακόμα να τα καταφέρει…
Α-Φαίνεται δεν παρακολουθεί προσεκτικά 

τις μαγείρισσες.
Μ-Μάλλον τις παρακολουθεί και πολύ 

καλά μάλιστα.
Α-Πως; Αφού μου είπες ότι ακόμα δε μπο-

ρεί να τα καταφέρει να σου μαγειρέψει κάτι 
να φάτε.

Μ-Ναι, συμφωνώ, στο μαγείρεμα είναι 
στάσιμος ακόμα. Αλλά τα «μαγειρέματα» 
μεταξύ μας όλο και πιο «νόστιμα» γίνονται… 
Γιατί δε λες και του δικού σου να μάθει να 
μαγειρεύει;
Α-Δυστυχώς, δε μπορώ.
Μ-Γιατί;
Α-Διότι στα νιάτα του δούλευε σ’ ένα από 

τα καλά εστιατόρια βοηθός μάγειρα και ο 
αρχιμάγειρας που τον συμπάθησε τού έμα-
θε να μαγειρεύει πολύ καλά.

Μ-Δηλαδή ο Μενέλαος είναι και μάγειρας; 
Αυτό τόσα χρόνια δεν το ήξερα.

Α-Από τους καλύτερους.
Μ-Και σου μαγειρεύει;
Α-Καμιά φορά όταν έχει κέφια. Αλλά δεν 

του αρέσει. Προτιμά να του μαγειρεύω εγώ. 
Μιλάμε τόση ώρα για φαγητό και ξεχάστηκα, 
έχω φουρνιστό και θα μου καεί.

Μ-Καλά μαγειρέματα.
Α-Επίσης.
Μ-Γι αυτό να είσαι σίγουρη φιλενάδα!
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Καλημέρα  
Πατρίδα

Άυτή την Κυριακή 22 Νοεμβρίου το τέλος
της συνέντευξης με τη συγγραφέα-δημοσιογράφο 

και πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων Μόντρεαλ 
Ιουστίνη Φραγκούλη-Άργύρη

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
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ΣΤΟ 232/1034     ΣΤΟ 216/1216
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ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή: 7:30 το πρωί  και  9 το βράδυ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα: 9:00 το πρωί
Τρίτη: 8:30 το πρωί
Τετάρτη: 5:30 το πρωί
Πέμπτη: 7:30 το πρωί
Παρασκευή: 3:00 το πρωί και 8:30 το πρωί
Σάββατο: 4:30 το πρωί και 4:30  το απόγευμα
Κυριακή: 3:30 το πρωί

Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:  
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com

Το νέο ημερήσιο τηλεοπτικό 
πρόγραμμα της παροικίας μας 
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα  

και των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Ταφόπλακα στο Κυπριακό 
βάζει ο Ερντογάν

Παρέλαση κατοχικού στρατού  
με γερμανικά τζιπ

Κλείνει την πόρτα στην προοπτική 
επανέναρξης των συνομιλιών για το 

Κυπριακό ο Τ. Ερντογάν, καθώς με την 
Κυριακάτικη (15.11) παράνομη επίσκεψη 
του στην υποτελή βόρεια Κύπρο, ως επι-
κεφαλής της κατοχικής δύναμης, όχι μόνο 
υπέδειξε ως λύση αυτή των δύο κρατών 
αλλά διέγραψε και ένα από τα βασικά Κε-
φάλαια του Κυπριακού, το περιουσιακό, 
καλώντας τους ελληνοκύπριους της Αμμο-
χώστου, να αρκεστούν σε... αποζημιώσεις 
για τις περιουσίες τους.

Νίκος Μελέτης
© Liberal

Αλγεινή εντύπωση όμως προκάλεσε και 
πάλι το γεγονός, ότι ο Τ. Ερντογάν συνο-
δευόμενος από τον αρχηγό της τουρκο-
κυπριακής κοινότητας Ε. Τατάρ παρέλα-
σαν στην Κατεχόμενη Λευκωσία, επιβαί-
νοντας σε γερμανικό στρατιωτικό τζιπ 
Mercedes, ενώ λίγο αργότερα και πάλι 
στρατιωτικά φορτηγά Mercedes παρέλα-
σαν, επιβεβαιώνοντας και τις πρόσφα-
τες καταγγελίες της Αθήνας για την ανά-
γκη περιορισμού πώλησης αμυντικού υλι-
κού στην Τουρκία, ότι δεν αφορά μόνο τα 
υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα αλλά 
ακόμη και τα Μέσα μεταφοράς προσωπι-
κού, τα οποία χρησιμοποιούνται από ένα 
Στρατό κατοχής εδάφους χώρας-μέλους 
της ΕΕ.

Ο κ. Ερντογάν χρησιμοποίησε πολλές 
φορές το χαρακτηριστικό χαιρετισμό των 
Αδελφών Μουσουλμάνων «ραμπιά», 
απευθυνόμενος κυρίως σε εποίκους και 
ακραίους Τουρκοκύπριους, καθώς η πλει-
οψηφία των Τουρκοκυπρίων έχει παρα-
δοσιακά κοσμικό προσανατολισμό, απορ-
ρίπτει προσπάθειες για εξισλαμισμό της 
δημόσιας ζωής και δεν προσφέρονται για 
«προσηλυτισμό» στο ισλαμικό κίνημα των 
Αδελφών Μουσουλμάνων.
Ο Τούρκος Πρόεδρος, στην 37η επέτειο 

της παράνομης ανακήρυξης του ψευδο-
κράτους, με την επίσκεψη του στην Κατε-
χόμενη Κύπρο εξέφρασε τη στήριξη του 
στο υποχείριο του Ε. Τατάρ για την εκλογή 
του οποίου παρενέβη προσωπικά ο ίδιος, 
ώστε να απαλλαγεί από τον όχι και τόσο 
«πειθήνιο» Ακιντζί.

Η επίσκεψη του στα Βαρώσια, που είχαν 
πρόχειρα  διαμορφωθεί σε «παραθερι-
στικό» κέντρο για την υποδοχή του τούρ-
κου προέδρου, σηματοδοτεί το τέλος των 
ψευδαισθήσεων στο κυπριακό, καθώς η 
Άγκυρα δηλώνει ότι αυτή είναι το «αφε-
ντικό» και ότι το Κυπριακό αποτελεί πλέον 
εργαλείο για την επίτευξη των στρατηγι-
κών επιδιώξεων της.
Ο κ. Ερντογάν υποστήριξε και πάλι στο 

πλαίσιο του γνωστού τουρκικού αφηγή-
ματος για τη νομιμοποίηση της Κατοχής, 
ότι η κατάσταση στην Κύπρο «ομαλοποι-
ήθηκε με την ειρηνευτική επιχείρηση (σ.σ. 
εισβολή) του 1974, η οποία σταμάτησε τις 
σφαγές και τις επιθέσεις από τους Ελλη-
νοκύπριους» και τάχθηκε υπέρ της λύσης 
των δύο κρατών, λέγοντας ότι η «Κυπρια-

κή Δημοκρατία καταστράφηκε το 1963 και 
το 1974 από την ελληνική χούντα».
«Μια λύση δύο κρατών πρέπει να είναι 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης βάσει της 
κυρίαρχης ισότητας. Αυτό έδειξαν ότι θέ-
λουν και οι Τουρκοκύπριοι με την επιλογή 
του Τατάρ στις πρόσφατες εκλογές. Δεν 
ανεχόμαστε πλέον παιχνίδια διπλωματί-
ας», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος. 

Επισκεπτόμενοι τα Βαρώσια, οι κ. Ερντο-
γάν και Τατάρ έδειξαν ότι πλέον αγνοούν 
επιδεικτικά τα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ 
για την περίκλειστη περιοχή και μάλιστα ο 
κ. Ερντογάν κάνοντας ένα βήμα παραπά-
νω που θα επηρεάσει και τις μελλοντικές 
συνομιλίες, δήλωσε ότι οι ελληνοκύπρι-
οι μπορούν να κάνουν... αίτηση για απο-
ζημίωση για τις περιουσίες τους.
Ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε πως αποτε-

λεί πρόκληση το να παραμένει κλειστό το 
Βαρώσι και ότι η λύση για τα προβλήματα 
ιδιοκτησίας στη γη και στα ακίνητα που 
ανήκουν σε ελληνοκυπρίους, μπορεί να 
υπάρξει με αίτηση που θα κάνουν οι νό-
μιμοι ιδιοκτήτες στην Επιτροπή Αποζημι-
ώσεων Ακίνητης Περιουσίας. Και δήλωσε 
ότι το άνοιγμα της Αμμοχώστου αποτελεί 
το κόψιμο του γόρδιου δεσμού και τα Βα-
ρώσια περιμένουν την ημέρα που θα συ-
ναντήσουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες 
τους…

Η ΕΕ εξέφρασε τη… λύπη της για τη φιέ-
στα στα Βαρώσια για το άνοιγμα της πε-
ριφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων και 
για δηλώσεις που αντιβαίνουν στις αρχές 
του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού, 
με τον ύπατο εκπρόσωπο Ζ. Μπορέλ να 
τονίζει ότι τέτοιες κινήσεις «θα προκαλέ-
σουν μεγαλύτερη δυσπιστία και ένταση 
στην περιοχή και θα πρέπει να αντιστρα-
φούν επειγόντως».

Παράλληλα, ο κ. Μπορέλ σημειώνει ότι 
«ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον 
στην Ανατολική Μεσόγειο και η ανάπτυ-
ξη συνεργατικών και αμοιβαία επωφελών 
σχέσεων μεταξύ όλων των εταίρων της 
περιοχής, διμερώς και πολυμερώς, είναι 
προς το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ».
«Η ΕΕ επιβεβαίωσε τη σημασία του κα-

θεστώτος των Βαρωσίων, όπως ορίζεται 
στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως 
στα ψηφίσματα 550 (1984) και 789 (1992). 
Δεν πρέπει να πραγματοποιούνται ενέρ-
γειες που δεν είναι σύμφωνες με αυτές 
τις αποφάσεις» επισημαίνει ο Ύπατος Εκ-
πρόσωπος της ΕΕ.
Όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν, ενώ το 

τουρκικό ερευνητικό Barbaros συνεχίζει  
να πραγματοποιεί παράνομες έρευνες 
στην οριοθετημένη με διεθνή συμφωνία 
κυπριακή ΑΟΖ, και το Oruc Reis να πραγ-
ματοποιεί παράνομες έρευνες στην ελ-
ληνική υφαλοκρηπίδα. Και προφανώς, η 
μη αντίδραση μέχρι τώρα της ΕΕ, απλώς 
αποθρασύνει την Τουρκία και αποδεικνύ-
ει ότι η πολιτική κατευνασμού της Τουρ-
κίας που προωθεί το Βερολίνο και ο Ζ. 
Μπορέλ, έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτε-
λέσματα.
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Το Αρτσάχ, που ονομάστηκε Ναγκόρνο Καραμπάχ από 
τη σοβιετική εξουσία, ήταν παραδοσιακά τόπος κα-

τοίκησης των Αρμενίων, από χιλιετιών. Με την κατάρρευ-
ση της Σοβιετικής Ένωσης ανακήρυξε την ανεξαρτησία 
του, που δεν αναγνωρίστηκε από καμία χώρα – ούτε από 
την ίδια την Αρμενία. Και επειδή ήταν ένας θύλακας μέσα 
στην επικράτεια του Αζερμπαϊτζάν, επωφελούμενο από 
την κατάσταση διάλυσης που επικρατούσε στο στρατό 
του Αζερμπαϊτζάν, το Αρτσάχ το 1994 κατέλαβε περιοχές 
περιμετρικά της αναγνωρισμένης επικράτειάς του, εξα-
σφαλίζοντας έτσι την εδαφική του συνέχεια με το κράτος 
της Αρμενίας.

Σάββας Καλεντερίδης*
©PontosNews 

Η ενέργεια αυτή οδήγησε τότε εκατοντάδες χιλιάδες 
Αζέρους (οι οποίοι ζούσαν σε άθλιες συνθήκες) σε φυγή 
από τις εστίες τους ως πρόσφυγες στο Μπακού και διά-
φορες άλλες περιοχές του Αζερμπαϊτζάν.

Όλα αυτά τα χρόνια το Αζερμπαϊτζάν, που δεν έχει να 
αντιμετωπίσει κανέναν άλλον εχθρό, εκτός από τους 
Αρμενίους, έκανε αναδιοργάνωση του στρατού και των 
ενόπλων δυνάμεών του, ενώ ταυτόχρονα προχώρησε και 
σε προμήθεια σύγχρονων οπλικών συστημάτων, με κύριο 
προμηθευτή –εκτός από τη Ρωσία– το Ισραήλ.
Όλα αυτά τα χρόνια που το Αζερμπαϊτζάν προετοίμα-

ζε και εξόπλιζε τις ένοπλες δυνάμεις του για τη «μεγά-
λη στιγμή», η Αρμενία παρέμεινε στάσιμη, το ίδιο και οι 
ολιγάριθμες ένοπλες δυνάμεις του Αρτσάχ, που ούτως ή 
άλλως εξαρτώνται από την Αρμενία.

Φέτος το Αζερμπαϊτζάν ένιωσε ότι ήλθε η ώρα και άρχι-
σε τις επιθέσεις εναντίον θέσεων των αρμενικών δυνάμε-
ων του Αρτσάχ. Όσο οι συγκρούσεις και οι επιθέσεις ήταν 
μικρής κλίμακας, οι δυνάμεις του Αρτσάχ κατάφερναν να 
τις αποκρούσουν. Όταν όμως ξεκίνησε ένας κανονικός 
πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, από τις ένοπλες δυνάμεις 
του Αζερμπαϊτζάν, τα πράγματα άλλαξαν.

Ο πόλεμος διήρκεσε 43 ημέρες και κατέληξε σε ήττα 
των δυνάμεων του Αρτσάχ, που επισφραγίστηκε από μια 
οδυνηρή συνθηκολόγηση. Τα περισσότερα εδάφη που 
είχε καταλάβει το 1994 αναγκάστηκε να τα δώσει πίσω 
στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ ένας διάδρομος 5 χλμ., υπό την 
προστασία ειρηνευτικών δυνάμεων της Ρωσίας, θα του 
επιτρέπει να επικοινωνεί με την Αρμενία για να επιβιώ-
σει ο πληθυσμός του.

Παρακολούθησα όλες τις ημέρες την εξέλιξη των επιχει-
ρήσεων, από την πρώτη ώρα της έναρξης του πολέμου. 
Τις πρώτες δέκα μέρες, οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν 
δεν κατάφεραν να προχωρήσουν ούτε ένα μέτρο στα πε-
ρισσότερα μέτωπα. Ο στρατός του Αρτσάχ αμυνόταν με 
πείσμα.
Όμως όσο περνούσαν οι μέρες, η κατάσταση άλλαζε. Κι 

αυτό που έκανε τη διαφορά, ο παράγοντας που άλλαξε 
το ρου των εξελίξεων, υπέρ του Αζερμπαϊτζάν και εις βά-
ρος των Αρμενίων του Αρτσάχ, ήταν τα μη επανδρωμένα 
αεροσκάφη και τα drone του Αζερμπαϊτζάν, ισραηλινής 
και τουρκικής κατασκευής.
Αυτά τα νέα οπλικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να 

πετούν σε μεγάλα ύψη, εκτός βεληνεκούς των αντιαερο-
πορικών συστημάτων που διέθεταν οι Αρμένιοι, κι από 
εκεί να στοχοποιούν και να πλήττουν στόχους βαρέων 
όπλων.

Έτσι, μέρα με τη μέρα, οι Αρμένιοι, παρότι πολεμούσαν 
σαν λιοντάρια, έχαναν άρματα μάχης, τεθωρακισμένα 
οχήματα, αντιαεροπορικά συστήματα, πυροβόλα, όλ-
μους, ακόμα και πολυβόλα, από επιθέσεις μη επανδρω-
μένων αεροσκαφών. Την ίδια στιγμή, δεν είχαν τις τεχνι-
κές δυνατότητες να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο, του-
λάχιστον για να εξισορροπήσουν την κατάσταση.
Τα κουμπιά και οι οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογι-

στών νίκησαν τους γενναίους μαχητές του Αρτσάχ.
Μάλιστα, επειδή ο πόλεμος δε διεξάγεται μόνο στο μέ-

τωπο των επιχειρήσεων αλλά και στο μέτωπο των εντυ-
πώσεων, το Αζερμπαϊτζάν μοίραζε στα διεθνή πρακτο-
ρεία βίντεο με καταστροφές βαρέων όπλων και οπλικών 
συστημάτων των Αρμενίων, ενώ έδειχναν τα βίντεο αυτά 
σε γιγαντοοθόνες που είχαν στήσει στις πόλεις – ακόμα 
και στους οδικούς άξονες.

Έτσι, παρότι πολέμησαν γενναία επί 43 ημέρες, οι Αρμέ-

νιοι υπέστησαν ταπεινωτική ήττα και αναγκάστηκαν στην 
οδυνηρή συνθηκολόγηση, η οποία αποκαλείται προδο-
σία από τον ίδιον τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Αρ-
τσάχ, που ήταν κάθε μέρα στο μέτωπο, πολεμώντας στην 
πρώτη γραμμή.
Ασφαλώς ο πόλεμος στο Αρτσάχ έχει και άλλες παραμέ-

τρους, πολιτικές και γεωπολιτικές, ασφαλώς και η Ρωσία 
και η Τουρκία είχαν η κάθε μια τις δικές τους στοχεύσεις 
με αυτόν τον πόλεμο. Όμως αυτό δεν είναι αντικείμενο 
του άρθρου μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι οι ομοι-
ότητες και οι παραλληλισμοί της περίπτωσης Αρμενίας-
Αρτσάχ με την περίπτωση Ελλάδας-Κύπρου.

Όλα αυτά τα χρόνια που η Τουρκία εξοπλίζεται, ειδικά 
με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και drone – και μάλιστα 
τουρκικής κατασκευής, τα οποία έχει δοκιμάσει στα μέ-
τωπα του Κουρδιστάν, του Ιράκ, της Συρίας, της Λιβύης 
και της Αρμενίας/Αρτσάχ –, η Ελλάδα και η Κύπρος ακο-
λουθούμε ακριβώς την αντίθετη πρακτική. Αντί να εξο-
πλιστούμε, αφοπλιζόμαστε.

Η Τουρκία με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της εντο-
πίζει και καταγράφει στόχους σε ολόκληρη την ελεύθερη 
Κύπρο, τα νησιά του Αιγαίου, ακόμα και στη Σκύρο, και 
ετοιμάζεται για τη δική της «μεγάλη στιγμή».

Η Ελλάδα και η Κύπρος, παρά τις δικές μας εκκλήσεις 
εδώ και χρόνια, αντί να αναπτύξει τουλάχιστον μια 
αντιUAV και αντιDRONES στρατηγική, με προμήθεια 
συστημάτων που εξουδετερώνουν τα συστήματα του 
εχθρού, ακολουθεί μια πολιτική αυτοκτονίας.
Ας ελπίσουμε τα παθήματα των Αρμενίων να γίνουν μα-

θήματα για εμάς τους Έλληνες σε Ελλάδα και Κύπρο.
Και καλό είναι να θυμόμαστε ότι τον 21ο αιώνα ο ηρω-

ισμός και η γενναιότητα περνούν μέσα από τους ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές, τις οθόνες και τα πληκτρολόγια, 
όπως αποδείχτηκε στο Αρτσάχ.
*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) εί-
ναι Έλληνας αξιωματικός εν αποστρατεία, πρώην πρά-
κτορας της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και γεω-
στρατηγικός αναλυτής. 

Τα παθήματα των Άρμενίων  
ΜΆΘΗΜΆΤΆ ΓΙΆ ΤΟΥΣ EΛΛΗΝΕΣ
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Στο ντεμπούτο της τέταρτης «θητείας» 
του Αργύρη Πεδουλάκη στην τεχνική 

ηγεσία του Περιστερίου, οι «κυανοκίτρι-
νοι» διέκοψαν, στο κλειστό γυμναστήριο 
«Ανδρέας Παπανδρέου», το αήττητο σερί 
του Μεσολογγίου BAXI (84-72) για την 4η 
αγωνιστική της ελληνικής Basket League. 
Οι «νεοφώτιστοι» προέρχονταν από 

τρεις νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνι-
στικές της κανονικής περιόδου, όμως το 
Περιστέρι, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 
Γιάννη Αθηναίου ο οποίος πέτυχε 17 πό-
ντους με 5/5 τρίποντα, τούς υποχρέωσε 
στην πρώτη τους ήττα.
Στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια που διε-

ξήχθησαν, το Λαύριο στην πρώτη του… 
εμφάνιση στο πρωτάθλημα, γνώρισε την 
ήττα στη Ρόδο από τον Κολοσσό, με τον 
τελευταίο να σημειώνει την πρώτη νίκη 
στο πρωτάθλημα, ενώ ο Ιωνικός Νίκαι-
ας χωρίς τον Στέργιο Κουφό στον πάγκο 

του που είχε δηλώσει την παραίτησή του, 
γνώρισε την 4η ήττα του σε ισάριθμα παι-
χνίδια, από τον Ηρακλή αυτή τη φορά, 
και ουσιαστικά βρίσκεται στη χειρότερη 
θέση, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, 
εφόσον έχει παίξει όλα του τα παιχνίδια 
χωρίς να έχει νίκη μέχρι στιγμής. 
Η ομάδα της Νίκαιας ανακοίνωσε ότι 

νέος προπονητής της ομάδας θα είναι 
ο Χαλκιδαίος Βαγγέλης Αγγέλου, για το 
υπόλοιπο της σεζόν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4η αγωνιστική

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΛΑΥΡΙΟ  77-62
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ  67-77
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   84-72
ΠΑΟΚ-ΛΑΡΙΣΑ (ΑΝΑΒΟΛΗ)
ΑΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΝΑΒΟΛΗ)
ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΑΝΑΒΟΛΗ)

2η αγωνιστική
(εξ αναβολής – 18/11)

ΠΑΟΚ-ΛΑΥΡΙΟ 83-65
3η αγωνιστική 

(εξ αναβολής – 18/11)
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 66-65 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 4 αγώνες)

1] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  7 (3-1)
2] ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  7 (3-1)
3] ΗΡΑΚΛΗΣ  7 (3-1) 
4] ΑΕΚ   6 (3-0)
5] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ  5 (1-3)
6] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4 (1-2)
7] ΠΑΟΚ   4 (1-2)
8] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 (0-4)
9] ΑΡΗΣ   3 (1-1)
10] ΛΑΡΙΣΑ  2 (0-2)
11] ΛΑΥΡΙΟ  2 (0-2)
12] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 0 (0-0) 

*ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ 3 ΑΓΩΝΕΣ | 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΑΡΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ, 
ΛΑΥΡΙΟ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ 2 ΑΓΩΝΕΣ | 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
5η αγωνιστική

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020
10:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΠΑΟΚ
12:30 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΕΚ

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020
10:00 ΛΑΥΡΙΟ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
10:00 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔ.

*Ο αγώνας ΛΑΡΙΣΑ-ΑΡΗΣ αναβάλλεται 
και θα οριστεί σε νέα ημερομηνία για-
τί ασθενείς της γηπεδούχου ομάδας με 
Covid-19 βρίσκονται σε καραντίνα 14 
ημερών η οποία λήγει την Παρασκευή 
20/11

«Έφυγε» από τη ζωή ο Αντώνης Γεωργιάδης
Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, 

καθώς άφησε την τελευταία του 
πνοή σε ηλικία 85 ετών ο Αντώνης Γεωρ-
γιάδης. Ο εκλιπών υπήρξε ένας από τους 
κορυφαίους προπονητές που ανέδειξε 
ποτέ το ελληνικό ποδόσφαιρο με θητεία 
στους πάγκους πολλών ομάδων της χώ-
ρας, μεταξύ άλλων και του Ολυμπιακού.
Εδώ κι αρκετά χρόνια ο Αντώνης Γεωρ-

γιάδης αντιμετώπιζε σοβαρά προβλή-
ματα υγείας και τη Δευτέρα 16/11 έγινε 
γνωστό ότι απεβίωσε.

Στην καριέρα του ως παίκτης ήταν μέλος 
της μεγάλης ομάδας της Δόξας Δράμας 
της δεκαετίας του 1950, ενώ ξεκίνησε την 
προπονητική του καριέρα σε πολύ μικρή 
ηλικία (31 ετών).
Ως τεχνικός βρέθηκε στους πάγκους 

πολλών ομάδων, όπως του Ολυμπιακού, 
της ΑΕΚ, του Άρη, του Πανηλειακού, ενώ 
διετέλεσε και ομοσπονδιακός προπονη-
τής την τριετία 1989-1992.
Κατέχει το ρεκόρ με τις περισσότερες 

παρουσίες από οποιονδήποτε άλλον Έλ-

ληνα τεχνικό σε πάγκους, συνολικά 586!
Να σημειωθεί ότι το 1996, ενώ βρισκό-

ταν στον πάγκο του Πανηλειακού, είχε 
πέσει θύμα σοβαρού τροχαίου. Έκτοτε τα 
προβλήματα υγείας δεν του επέτρεψαν 
να συνεχίσει όπως πριν στα καθήκοντά 
του, βάζοντας ουσιαστικά πρόωρο τέλος 
στη μακρόχρονη καριέρα του.
Η κηδεία του έγινε την Τετάρτη (18/11) 

στις 12.30 στον Κόκκινο Μύλο σε στενό 
οικογενειακό κύκλο.

© Η Ναυτεμπορική

Το Περιστέρι έβαλε STOP στο Μεσολόγγι

Την ελάχιστη ένδειξη στήριξης και ευ-
γνωμοσύνης στο σπουδαίο ρόλο που 

επιτελούν οι κάτοικοι του ακριτικού νη-
σιού, κρατώντας ψηλά το φρόνημα των 
Ελλήνων, στην προμετωπίδα των συνό-
ρων όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της 
Ευρώπης, επιδεικνύει ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ.
Ο πατριωτισμός και η αυταπάρνηση που 

επιδεικνύουν οι κάτοικοι του ακριτικού 
νησιού αποτελούν παράδειγμα για όλους 
μας. 
Με τη σκέψη αυτή και με το βλέμμα 

πάντα στραμμένο στις ανάγκες των λι-
γότερο προνομιούχων συμπολιτών μας, 
ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ στηρίζει την ποιότητα 
ζωής και στο ακριτικό νησί Καστελόριζο.
Συγκεκριμένα, αναβάθμισε σημαντικά 

τις δυνατότητες του Πολυδύναμου Περι-
φερειακού Ιατρείου Μεγίστης, ενισχύο-
ντας τον ιατρικό εξοπλισμό και το υγειο-
νομικό υλικό του.
Στο πλαίσιο της προσφοράς, η ΒΙΑ-

ΝΕΞ προσέφερε νέα ηλεκτρική γεννήτρια, 
TRIPLEX μηχάνημα καρδιάς και οδοντια-
τρικό ακτινολογικό μηχάνημα ενδοστο-
ματικών ακτινογραφιών, αλλά και φαρ-
μακευτικές προμήθειες.
Επιπλέον, η εταιρεία προσέφερε και 

υγειονομικό υλικό (μάσκες, αντισηπτικά, 
οινόπνευμα) για τον καλύτερο εφοδια-
σμό του ιατρείου, στο πλαίσιο των μέ-
τρων για την αντιμετώπιση της πανδημί-
ας.
Η σημαντική δωρεά στοχεύει στην όσο 

το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των ια-
τρικών αναγκών των κατοίκων του ακρι-
τικού νησιού.
Ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος (φωτ.), 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του 
Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, δήλωσε σχετικά με τη 
δωρεά της ΒΙΑΝΕΞ: «Αποτελεί δέσμευσή 
μας στη ΒΙΑΝΕΞ να στηρίζουμε έμπρακτα 
την ελληνική κοινωνία, απ’ άκρη σε άκρη 
της Ελλάδας. Σήμερα, που η θωράκιση 

των δομών υγείας είναι εθνική προτεραι-
ότητα, ειδικά στις πιο απομακρυσμένες 
γεωγραφικά περιοχές, στεκόμαστε δίπλα 
στους κατοίκους του ιστορικού Καστελό-
ριζου. Γιατί καλύτερη ιατρική τεχνολογία 
σημαίνει και περισσότερη ασφάλεια. 
Ατομικά, αλλά και για ολόκληρη την τοπι-
κή κοινωνία».
Ο Δήμαρχος Μεγίστης, κ. Γιώργος Σαμ-

ψάκος, ευχαρίστησε τη ΒΙΑΝΕΞ και τον κ. 

Γιαννακόπουλο για τη δωρεά, αναφέρο-
ντας μεταξύ άλλων: 
«Πρόκειται για μία αξιέπαινη ιδιωτική 

πρωτοβουλία από τη ΒΙΑΝΕΞ και τον κ. 
Γιαννακόπουλο. Δείχνει υψηλό ήθος, αί-
σθημα κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά και 
εθνικής συνείδησης. 
Σε μια εποχή γεμάτη καθημερινές προ-

κλήσεις στο ακριτικό νησί μας, κάθε ου-
σιαστική στήριξη προσφέρει πλεόνασμα 

ασφάλειας και προοπτικής στους κατοί-
κους του τόπου μας».
Η δωρεά του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ στους αγω-

νιστές κατοίκους της Μεγίστης, που στο 
πρόσωπό τους αποτυπώνεται ο πατριω-
τισμός και η ελληνική ψυχή, είναι η ελά-
χιστη ένδειξη αναγνώρισης της τεράστιας 
προσφοράς τους στην Ελλάδα, προασπι-
ζόμενοι τα ήθη, τα έθιμα και τα ιδανικά 
της πατρίδας μας. |           © Newsbomb

Σημαντική δωρεά για την αναβάθμιση 
του Ιατρείου Μεγίστης

H ΒΙΑΝΕΞ  
«ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ»  

ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
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ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ!
Βοτανικός: Δωρεάν παραχώρηση  
για 99 χρόνια στον Παναθηναϊκό 
Σύμφωνα με πληροφορίες η συμφωνία Δήμου-Παναθηναϊκού προβλέπει ίδια δικαιώματα με τη Λεωφόρο 
για τον Ερασιτέχνη στο Βοτανικό | Γι αυτό και η ΠΑΕ θα καταβάλει ενοίκιο στη «μάνα του λόχου» |  
Ποια η συμφωνία με το Δήμο για τις εμπορικές χρήσεις

Τη δωρεάν παραχώρηση του ποδο-
σφαιρικού γηπέδου στο Βοτανι-

κό στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό για 
99 χρόνια περιλαμβάνει, σύμφωνα με 
πληροφορίες, η υφιστάμενη φόρμουλα 
συμφωνίας των μνημονίων συναντίλη-
ψης που πρόκειται να συνυπογραφούν 
ανάμεσα στους βασικούς εμπλεκομένους 
φορείς για την υλοποίηση της Διπλής 
Ανάπλασης. 

Κώστας Μανωλιουδάκης
© sdna.gr
 

Με γνώμονα το Προεδρικό Διάταγμα που 
παραμένει σε ισχύ, η διοίκηση του Ερα-
σιτέχνη διατηρεί ως κεκτημένο ότι όσα 
δικαιώματα έχει στη Λεωφόρο για το οι-
κόπεδο και το γήπεδο θα τα έχει και στο 

Βοτανικό, ξεπερνώντας έτσι τον «σκόπε-
λο» με το ιδιοκτησιακό ζήτημα της Λεω-
φόρου, που αποτελεί και το πλέον ακαν-
θώδες ζήτημα για το σύλλογο. 
Ως εκ τούτου, από την πρώτη ημέρα 

ανέγερσης του γηπέδου και για τα επό-
μενα 99 χρόνια ο Ερασιτέχνης αναμέ-
νεται να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 
της εκμετάλλευσής του (μετά από τα 99 
χρόνια δε θα χρειαστεί νέα σύμβαση, πα-
τώντας στο νόμο περί χρησικτησίας που 
ισχύει και στη Λεωφόρο), όπως ακριβώς 
συμβαίνει και με την ιστορική έδρα του 
συλλόγου.

ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ  
ΤΟ «ΕΝΟΙΚΙΟ» ΤΗΣ ΠΑΕ 
Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν 

επίσης, ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προ-
βλέπεται να πληρώνει ετήσιο ενοίκιο ση-
μαντικού ύψους στον Ερασιτέχνη για τη 
χρήση του ποδοσφαιρικού γηπέδου από 
την πλευρά της. 
Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε τελικές 

συζητήσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει 
και ποιος θα έχει ουσιαστικά στα χέρια 
του το ποδοσφαιρικό γήπεδο και την 
απόλυτη εκμετάλλευσή του. Είτε για τους 
ποδοσφαιρικούς αγώνες, είτε για οποιο-
δήποτε άλλο event.

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΟΥΙΤΕΣ
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός επίσης, θα έχει μία 

ακόμα υποχρέωση. Από τη στιγμή που θα 

παραλάβει έτοιμο το γήπεδο να καταβά-
λει ένα ποσό στο Δήμο που θα αφορά τη 
χρήση των εμπορικών χώρων. 
Το ποσό δεν έχει ακόμη καθοριστεί 

αλλά οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο 
για ποσό από 800.000 ευρώ έως 1 εκατ. 
ευρώ ετησίως για χρονικό διάστημα 30-
40 ετών, ποσό επαναλαμβάνουμε που θα 
αφορά την εμπορική εκμετάλλευση του 
νέου γηπέδου, δηλαδή τις σουίτες, από 
τις οποίες το τριφύλλι προσδοκά πολλα-
πλάσια έσοδα.
Οι παραπάνω πληροφορίες έρχονται να 

ξεκαθαρίσουν, το θολό τοπίο που δημι-
ουργήθηκε από πρόσφατο δημοσίευμα 
πολιτικής εφημερίδας, που αφορούσε 
στο μίσθωμα του γηπέδου. 
Εξυπακούεται ότι, εκτός από το γήπεδο 

ποδοσφαίρου στο Βοτανικό, προβλέπε-
ται να παραχωρηθούν στον Ερασιτέχνη 
Παναθηναϊκό δωρεάν, σύγχρονες ειδι-
κές αθλητικές εγκαταστάσεις που θα κα-
λύψουν όλες τις ανάγκες των τμημάτων 
του, τα οποία σήμερα λειτουργούν στους 
χώρους του γηπέδου της Λεωφόρου Αλε-
ξάνδρας (κλειστό γήπεδο για μπάσκετ, 
βόλεϊ κ.λπ. των ερασιτεχνικών τμημάτων 
μίνιμουμ 2.000 θέσεων, πισίνα ολυμπι-
ακών διαστάσεων και κτιριακές εγκατα-
στάσεις – γραφεία του συλλόγου).
Συν βεβαίως, τη λύση που αναμένεται 

να προταθεί για το κλειστό γήπεδο μπά-
σκετ, σε χώρο εκτός Διπλής Ανάπλασης, 
αλλά πλησίον του ποδοσφαιρικού γηπέ-
δου. Για να προχωρήσει το πρότζεκτ της 

Διπλής Ανάπλασης σε φάση υλοποίησης, 
θα πρέπει ασφαλώς να ανακοινωθεί η 
χρηματοδότηση του έργου, την οποία η 
κυβέρνηση και ο Δήμος Αθηναίων φέρε-
ται να έχουν εξασφαλίσει με ένα μείγμα 
κονδυλίων, προερχόμενα από την Ευρω-
παϊκή Ένωση, το Ταμείο Ανάκαμψης και 
τις εμπλεκόμενες τράπεζες (Alpha Bank 
και Τράπεζα Πειραιώς). 
Υπενθυμίζεται ότι τις Εγκαταστάσεις του 

Ερασιτέχνη με βάση την προ-υπάρχου-
σα συμφωνία θα καλύψει οικονομικά η 
Alpha Bank.
Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε, ότι 

πρόκειται για ένα μεγαλεπήβολο έργο 
που αφορά την ολική ανάπλαση της πε-
ριοχής του Βοτανικού και περιλαμβάνει 
τη δημιουργία και συντήρηση έργων και 
κοινόχρηστων υποδομών (χώροι πρασί-
νου, δίκτυο αποχετεύσεων, διευθέτηση 
ρέματος Προφ. Δανιήλ, διάνοιξη οδού 
Αγ. Άννης), καθώς και 120 στρέμματα 
κοινόχρηστου – κοινωφελούς αστικού 
πρασίνου. 
Η υλοποίηση του προγράμματος Διπλής 

Ανάπλασης αφορά ασφαλώς και τη Λε-
ωφόρο Αλεξάνδρας στο χώρο του υπάρ-
χοντος γηπέδου (το οποίο προβλέπεται 
να γκρεμιστεί μόνο όταν ανεγερθεί το 
νέο γήπεδο στο Βοτανικό), όπου προβλέ-
πεται να δημιουργηθεί υπόγειος χώρος 
στάθμευσης, 2000 τ.μ. χώροι αναψυχής 
και πολιτιστικών δράσεων και, στην επι-
φάνεια του, 17 στρέμματα αστικού πρα-
σίνου (διαμόρφωση πάρκου). 

Έμεινε στην ίδια τάξη…
Η Ελλάδα έμεινε στο 0-0 με τη Σλοβενία και έχασε το εισιτήριο του προβιβασμού στη Β’ κατηγορία 
του Nations League και τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας για πρόκριση στο Μουντιάλ
Μετά τη νίκη τής Κυριακής 15/11 στο 

Κισινάου επί της Μολδαβίας με 
0-2 (32΄Φορτούνης, 41΄Μπακασέτας) η 
Εθνική Ελλάδας ήθελε μόνο τη νίκη την 
Τετάρτη 18/11 στο τελευταίο της παιχνί-
δι – τελικό με τη Σλοβενία στη Ριζούπολη. 
Δυστυχώς όμως, δεν τα κατάφερε, εφό-
σον έμεινε στο 0-0, παρά το γεγονός ότι 
(ειδικά στο πρώτο ημίχρονο) είχε… στρι-
μώξει τους φιλοξενούμενους χάνοντας 
πολλές ευκαιρίες, ενώ είχε και δοκάρι με 
τον Παυλίδη προς το τέλος του παιχνιδιού. 

Παράλληλα, έπεσε πάνω και στον εκπλη-
κτικό γκολκίπερ Γιαν Όμπλακ, ο οποίος κα-
τέβασε τα ρολά και απέτρεψε το μοιραίο 
για την ομάδα του. 

Το αποτέλεσμα αυτό δεν ήταν αρκετό για 
την Εθνική, ώστε να πάρει το εισιτήριο του 
προβιβασμού για τη Β’ κατηγορία, ενώ 
έχασε και τη δυνατότητα για να πάρει μια 
δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στο Μου-
ντιάλ του Κατάρ – εφόσον δεν τα καταφέ-
ρει από τα παραδοσιακά προκριματικά 
που αρχίζουν το Μάρτιο του 2021. Σημα-

ντικό είναι το γεγονός, πως με την ισοπα-
λία και τις παράλληλες ήττες της Βοσνίας 
από την Ιταλία και της Φινλανδίας από την 
Ουαλία, το αντιπροσωπευτικό συγκρότη-
μα σκαρφάλωσε στο τρίτο γκρουπ δυνα-
μικότητας για την κλήρωση των προκριμα-
τικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα 
διεξαχθεί στις 7 Δεκεμβρίου, γεγονός που 
θα αποφέρει πιο ευνοϊκή κλήρωση.
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Ελλάδα: Βλαχοδήμος, Μαυρίας, Χατζηδι-
άκος, Τζαβέλλας (79’ Μασούρας), Τσιμί-

κας (90’ Κυριακόπουλος), Ζέκα (67’ Τζό-
λης), Κουρμπέλης, Λημνιός, Μπακασέτας, 
Φορτούνης, Γιακουμάκης (46’ Παυλίδης).
Σλοβενία: Όμπλακ, Μπάλκοβετς, Μ. Με-
βλίγια, Μπλάζιτς, Στογιάνοβιτς, Μπόχαρ 
(67’ Βέρμπιτς), Κούρτιτς, Μπίγιολ (77’ Βέ-
τριχ), Λόβριτς (92’ Σκούμπιτς), Βούτσκιτς 
(77’ Σπόραρ), Ίλισιτς.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Σλοβενία 14, Ελλάδα 12, Κόσοβο 5,  
Μολδαβία 1
                                                         © ΕΘΝΟΣ
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Από το Διοικητικό Συμβούλιο
Την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020, στις 

7 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η μηνι-
αία τακτική συνεδρίαση των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ 
παρουσία των τοπικών ΜΜΕ. Τηρώ-
ντας τα μέτρα προστασίας από την 
εξάπλωση του κορονοϊού, η συνάντη-
ση πραγματοποιήθηκε στο διαδίκτυο 
στην πλατφόρμα Zoom, όπως έγινε και 
τους προηγούμενους μήνες.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και 
την προσευχή, ο Πρόεδρος της Κοι-
νότητας, κ. Ανδρέας Κριλής, αναφέρ-
θηκε στην αλληλογραφία του μήνα και 
στις απαντήσεις που στάλθηκαν μέσω 
email.

Παρουσίαση του Οικονομικού 
Απολογισμού για την περίοδο 

2019-2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου, Διονύσης (Ντένης) Μαρίνος, 
παρουσίασε τον Wajih Chemali, συ-
νεργάτη της EY, ο οποίος παρουσίασε 
τον ελεγμένο Οικονομικό Απολογισμό 
της ΕΚΜΜ για τη χρήση 2019-2020. 
Με την ολοκλήρωση της έκθεσής του, 
ο Οικονομικός Απολογισμός εγκρίθηκε 
από το Διοικητικό Συμβούλιο, με μία 
αποχή.

Έργο Αγίου Γεωργίου

Ο Γραμματέας Ακίνητης Περιουσίας 
και Προμηθειών Αχιλλέας Νικόπουλος 
παρουσίασε στα μέλη του Συμβουλίου 
το έργο στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου 
Γεωργίου, αντικείμενο του οποίου εί-
ναι η νέα ασφαλτόστρωση του χώ-
ρου στάθμευσης, από την είσοδο της 
Wilderton, κοντά στην εκκλησία, μέχρι 
την πύλη όπου ξεκινά η παιδική χαρά 
του σχολείου. 

Τα κεφάλαια για αυτό το έργο έχουν 
συλλεχθεί από μια ομάδα ατόμων με 
επικεφαλής τον Επίσκοπο Ιάκωβο. 
Υποβλήθηκαν τρεις προσφορές στην 
Ομάδα Εράνου του Καθεδρικού Ι. 
Ναού Αγίου Γεωργίου, η οποία θα κα-
λύψει ολόκληρο το κόστος. Οι εργασί-
ες πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στις 
επόμενες 10 ημέρες.

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ήταν 
από τις εταιρίες Desousa για $104.000, 
Nexus για $106.655 και Eurovia Vinci 
για $99.244. Μετά από περαιτέρω 
συζητήσεις, η Eurovia Vinci μείωσε 
την προσφορά της στις $97.788 και 
είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την επό-
μενη εβδομάδα. Η πρόταση εγκρίθηκε 
ομόφωνα για να προχωρήσει το έργο 

της νέας ασφαλτόστρωσης του χώρου 
στάθμευσης με βάση τη χαμηλότερη 
τιμή και καλύτερη προσφορά, σύμ-
φωνα με τα κριτήρια της ΕΚΜΜ και 
την πλήρη χρηματοδότησή του από 
την Ομάδα Εράνου του Καθεδρικού Ι. 
Ναού Αγίου Γεωργίου.

Η Αναφορά του Προέδρου

Στην αναφορά του, ο Πρόεδρος της 
ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής ανακοίνωσε 
ότι η περίοδος ερωτήσεων των μέσων 
ενημέρωσης επανέρχεται από την 
παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Ζήτησε επίσης από τα 
μέσα ενημέρωσης, να συνεχίσουν να 
υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους γρα-
πτώς, μέσω email, για να διασφαλί-
σουν ότι θα λάμβάνουν τις ολοκληρω-
μένες απαντήσεις που επιθυμούν.

Στις 31 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρί-
ου, η Λακωνική Αδελφότητα του Μο-
ντρεάλ ξεκίνησε μια σημαντική πρω-
τοβουλία, για την παροχή βοήθειας 
και ελπίδας σε οικογένειες που έχουν 
ανάγκη κατά τη διάρκεια αυτής της δύ-
σκολης περιόδου. Σε συνεργασία με 
τον Ερυθρό Σταυρό και με τη συνεργα-
σία της ΕΚΜΜ, περισσότερες από 100 
οικογένειες έλαβαν καλάθια τροφίμων. 
Ο Πρόεδρος έδωσε συγχαρητήρια σε 
όλους όσοι συμμετείχαν.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι μί-
λησε τηλεφωνικώς με τη νέα Πρέσβη 
της Ελλάδας στον Καναδά Κωνσταντί-
να Αθανασιάδου, την οποία συνεχάρη 
για την ανάληψη των νέων καθηκό-
ντων της.

Η διοργάνωση γευμάτων σε πακέτο, 
για τη συγκέντρωση χρημάτων συνεχί-
ζεται σε όλες τις εκκλησίες μας. Η Κοι-
νότητα νιώθει μεγάλη χαρά βλέποντας 
όλες τις ομάδες, τις Φιλόπτωχους, τις 
Ομάδες Νεολαίας και τους εθελοντές 
της παροικίας μας, να συνεργάζονται 
σε μια κοινή προσπάθεια. Ο Πρόεδρος 
τόνισε ότι, ενώ ο οικονομικός απολογι-
σμός μπορεί να έχει δείξει θετικά απο-
τελέσματα, τα έξοδα των εκκλησιών 
μας συνεχίζουν να συσσωρεύονται. 
Ενθάρρυνε όλους να συνεχίσουν να 
υποστηρίζουν αυτές τις προσπάθειες.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε 
ότι το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθέ-
νης» απέκτησε πρόσφατα νέο ιστότο-
πο, το κόστος του οποίου χρηματοδο-
τήθηκε από την Επιτροπή Εράνου της 
ΕΚΜΜ. Την περασμένη εβδομάδα, το 
Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» δι-
οργάνωσε επίσης την ετήσια εκδήλω-

ση γνωριμίας «Ανοικτές πόρτες» για το 
σχολικό έτος 2021-2022.

Τα μαθήματα της Συμπληρωματικής 
Εκπαίδευσης συνεχίζονται στο δια-
δίκτυο, κάθε Σάββατο. Ο Πρόεδρος 
έχει λάβει τηλεφωνήματα και μηνύμα-
τα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετι-
κά με το θέμα και δήλωσε, ότι εάν το 
επιτρέψουν οι όροι και οι περιορισμοί 
που αφορούν στον COVID, ελπίζει 
ότι οι μαθητές θα μπορέσουν να επι-
στρέψουν στις τάξεις τον Ιανουάριο. 
«Πρέπει να συνεχίσουμε να παρακο-
λουθούμε προσεκτικά αυτήν την κατά-
σταση», πρόσθεσε ο κ. Κριλής. 

Όσον αφορά τη Στέγη Ηλικιωμένων, ο 
Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι περιμένου-
με ακόμη την ολοκλήρωση της επιδό-
τησης ενοικίου χαμηλού εισοδήματος, 
ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε 
ότι όσοι χρειάζονται αυτήν την υποστή-
ριξη μπορούν να τη λάβουν. Μόλις εί-
μαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε κάτι 
περισσότερο σχετικά με τη μεταβίβαση 
του ακινήτου, θα πραγματοποιηθεί Συ-
νέντευξη Τύπου.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος επανέλαβε τη 
σημασία του ενημερωτικού δελτίου μας 
«Τα Νέα της ΕΚΜΜ»  ως μιας πηγής 
ειδήσεων και εκδηλώσεων γύρω από 
την Κοινότητα. Πρόκειται για μια εκτε-
ταμένη έκδοση της σελίδας που μας 
παρέχουν οι εφημερίδες ΤΟ BHMA και 
ΤΑ NEA. Μείναμε έκπληκτοι όταν μά-
θαμε, ότι μια μεγάλη ποσότητα των 
ενημερωτικών δελτίων μας εξαφανί-
στηκε ξαφνικά από ένα από τα σημεία 
διανομής και θα το διερευνήσουμε.

Η Αναφορά της Ταμία

Η Ταμίας Βούλα Νεοφώτιστου ξεκίνησε 
την αναφορά της με μια ανακοίνωση, ότι 
η Καναδική Επιδότηση Μισθών Έκτα-
κτης Ανάγκης (Canadian Emergency 
Wage Subsidy - CEWS) κατατέθηκε 
την περασμένη Παρασκευή, 6 Νοεμ-
βρίου. Διευκρίνισε, επίσης, για όλους 
τους παρευρισκόμενους, ότι η ομάδα 
του Λογιστηρίου διαχειρίζεται την κα-
θημερινή λειτουργία του οργανισμού 
και είναι ευθύνη τους να παρακολου-
θούν σημαντικά ζητήματα σχετικά με 
τα οικονομικά της ΕΚΜΜ, όπως όταν 
λαμβάνουμε επιχορηγήσεις. 

Όσον αφορά το CEWS, η Kα Νεοφώ-
τιστου δήλωσε ότι τα 1,3 εκατομμύρια 
δολάρια που εισπράχθηκαν (διαχωρι-
σμένα μεταξύ του Γενικού Ταμείου και 
του Ταμείου του Σχολείου «Σωκρά-
της-Δημοσθένης») είναι χρήματα για 

την ΕΚΜΜ, ώστε να διατηρήσει τις 
δραστηριότητές της. Δήλωσε, επίσης, 
ότι με την καθαρή μας απώλεια ύψους 
$360 χιλιάδων πριν από την υποβολή 
της αίτησης για το CEWS, το συνολικό 
ποσό που απομένει είναι $983 χιλιά-
δες. Αν και μπορεί να φαίνεται ως μεγά-
λο χρηματικό ποσό, ο Δεκέμβριος και ο 
Φεβρουάριος είναι ιστορικά δύσκολοι 
μήνες για τη μισθοδοσία και γι’ αυτό 
πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε 
συνετοί και προσεκτικοί με τον τρόπο 
που χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήμα-
τα. Παρόλο που το ποσό αυτό παρέχει 
κάποια ανακούφιση, η ΕΚΜΜ αντιμε-
τωπίζει οικονομικές δυσκολίες που 
απαιτούν ακόμη ιδιαίτερη προσοχή. 
Έχουμε υπαλλήλους που παραμένουν 
ακόμη απολυμένοι και άλλους που 
βρίσκονται σε μειωμένη εβδομάδα ερ-
γασίας, που πρέπει να επαναφέρουμε 
στην εργασία τους, διατηρώντας ταυ-
τόχρονα αυστηρούς ελέγχους στους 
μισθούς, οι οποίοι είναι μακράν το με-
γαλύτερο κόστος μας. Έχουμε επικρι-
θεί σκληρά για τις αποφάσεις που λά-
βαμε, αλλά ήταν οι σωστές αποφάσεις 
για την ΕΚΜΜ, ώστε να είναι σε θέση 
να συνεχίσει να λειτουργεί σε αυτή τη 
δύσκολη και αβέβαιη περίοδο. 

Η Ταμίας τόνισε ότι όλα τα τμήματα 
πρέπει να ελέγχουν τις δραστηριότη-
τές τους και να ξοδεύουν μόνο για ό,τι 
είναι απαραίτητο. Η Ταμίας διαβεβαί-
ωσε το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι θα 
συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το 
πρόγραμμα Wage Subsidy καθώς οι 
κανόνες εξελίσσονται και είναι πολύ 
πιθανό, να μπορούμε να υποβάλουμε 
αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση. 

Η Κα Νεοφώτιστου ευχαρίστησε, 
επίσης, τον προηγούμενο Ταμία της 
ΕΚΜΜ Νίκο Φλουρή, ο οποίος είναι 
μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της 
ΕΚΜΜ, για τον χρόνο που πρόσφερε 
αφιλοκερδώς για να επανεκτιμήσει τα 
οικονομικά της Κοινότητας και να προ-
ετοιμάσει τις αναφορές που μας επέ-
τρεψαν να λάβουμε αυτήν την επιχο-
ρήγηση.

Κλείνοντας, η κ. Νεοφώτιστου έκανε 
πρόταση προς το ΔΣ, να διοριστεί η 
εταιρία ΕΥ, για μια ακόμη φορά, ελε-
γκτής των οικονομικών στοιχείων του 
οργανισμού, για τη χρήση 2020-2021. 
Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα. 

Οι αναφορές των Γραμματέων θα δη-
μοσιευτούν την επόμενη εβδομάδα.

Νοέμβριος 2020
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο, σύνταξη, ορθογραφία και την ποιότητα των 
ανακοινώσεων που δημοσιεύονται δωρεάν. Για την καλύτερη ποιότητα συνιστούμε όπως στέλνετε τις ανακοινώσεις σε WORD. Η διαδικασία 
αυτή μας επιτρέπει να διορθώνουμε και τα συντακτικά λάθη. Ο χώρος είναι περιορισμένος δια ταύτα δεν δημοσιεύονται όλες οι ανακοινώσεις.
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                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
             ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την 
ακαδημαϊκή χρονιά 2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν 
σε πανεπιστήμια της επαρχίας του Quebec.Οι δυο υποτροφίες δίδονται 
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους το 
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά: 
 

• το βιογραφικό τους, 
• έγκυρο έγγραφο φοίτησης σε πανεπιστήμιο με τους βαθμούς τους 
• δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι 

απαραιτήτως από καθηγητή τους, 
• μία έκθεση 250 λέξεων στην οποία θα περιγράφουν τον 

επαγγελματικό τους προσανατολισμό και πώς η Ελληνική τους 
ιθαγένεια έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους και 
των επανγελματικών τους στόχων. 

 
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της 
Επιτροπής Εκπαίδευσης της ΑΧΕΠΑ, Δρ. Νικόλαο Αμπατζόγλου, στην 
κάτωθη διεύθυνση: 
 
  AHEPA Education Committee 
  AHEPA Montreal 
  5777 Wilderton Avenue 
  Montreal, QC 

H3S 2V7 
 
Mπορείτε να βρήτε την αίτηση και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org 

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015, στις 7:00 μ.μ.
Ελάτε να περάσουμε μια οικογενειακή βραδιά και να ευχηθούμε 

το Καλώς Ήλθατε από τις καλοκαιρινές διακοπές. 
Θα σερβιριστεί όπως πάντα πλούσιο και νοστιμότατο φαγητό. 

Θα απολαύσετε εκλεκτή μουσική, χορό και ωραία παρέα.
Τιμή εισιτηρίου $25.00
Επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, παρακαλούμε να κλεί-

σετε τις θέσεις σας εγκαίρως, τηλεφωνώντας στους:
Κώστα Μανόλια (Ταμίας) 514-219-3143
Βούλα Ρουμελιώτη (Πρόεδρος Γυναικείου Τμήματος)  514-277-7361
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

Η ΦΙΛΙΑ διοργανώνει εκδρομή για να θαυμάσουμε τα 
υπεροχα χρώματα του Φθινοπώρου 

στην όμορφη περιοχή του Mont Tremblant.
Στην συνέχεια θα πάμε και στο καζίνο. 

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015.
Το λεωφορείο θα ξεκινήσει απο την “ΦΙΛΙΑ” στο Μόντρεαλ 

821 Ogilvy γωνία Outremont  στις 9:30 το πρωί 
και απο το Λαβάλ  στις 10:00 

( από το Pharmaprix που βρίσκεται επί της Labelle & Notre Dame).
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει το λεωφορείο, το φαγητό και 

μια κάρτα αξίας $10.00 για να παίξετε στο καζίνο.
Οι θέσεις ειναι περιορισμένες γι αυτό δηλώστε συμμετοχή 

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

Μετά και τις καλοκαιρινές διακοπές το Διοικητικό συμβούλιο με ιδιαίτερη χαρά και 
μεράκι οργανώνει την πρώτη εκδήλωση  της νέας περιόδου,  μια συνεστίαση στην 

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

το Σάββατο 17 Οκτωβρίου  στις 7:00 μ.μ
Θα απολαύσουμε ένα εξαιρετικό δείπνο με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών, 

αναψυκτικών, κρασί και μπύρα. Όλη την βραδιά θα διασκεδάσουμε με διαλεχτή  
μουσική και χορό  σε μια  ευχάριστη οικογενειακή και φιλική ατμόσφαιρα.

Με την πρόσκληση αυτή,  ελπίζουμε κυρίως στην ανταπόκριση των ρουμελιωτών  
αλλά και των φίλων του συλλόγου μας, ώστε να μας ενθαρρύνει στην οργάνωση 

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Συλλόγου Ρουμελιωτών Μόντρεαλ ανταποκρινόμενο 
και στη επιθυμία αρκετών συμπατριωτών μας,  οργανώνει και πάλι την διδασκαλία 
παραδοσιακών χορών (χορευτικών) της  πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης 

στα ελληνόπουλα του Μόντρεαλ. Το  μικρό χορευτικό θα το αποτελούν παιδιά 
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.

Η διδασκαλία θα είναι δωρεάν και προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά 

Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλους στο σύλλογο μας  ενός τουλάχιστον  εκ 
των γονέων, με την ετήσια συνδρομή των 20 δολ. 

Οι εγγραφές άρχισαν και για την σωστότερη οργάνωση παρακαλείστε να κάνετε τις 
εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο. 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε  στον κον Νίκο Μηλιώνη 
τηλ 450 688-9358. στον κον Ξενοφών Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την Κυριακή στα 

γραφεία του συλλόγου 937α ST-Roch τηλ. 514 270 4858

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ» 
5757 Wilderton, Montreal, H3S 2V7 

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα  του γεύματος  
 

Έπαθλα 
1ο  βραβείο: $3,000    2ο βραβείο: $1,000    3ο βραβείο: $500 

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

στο 514-738-2421, εσωτ. 114, 
 με email στο fundraisingcommittee@hcgm.org 
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445 

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

Ένα ποσό από τα έσοδα της βραδιάς θα 
διατεθεί για την βοήθεια των 
οικογενειών που έχουν ανάγκη κατά 
την διάρκεια των εορτών, σε   

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

Ευκαιρία να κερδίσετε 2 εισιτήρια 
για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας 
και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου 
στο θέατρο St-Denis - αξία $250   

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τη Γεωργία Τριδήμα  
georgia.tridimas@gmail.com  

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

5318 Parc Av. Montreal 
Στης  5:00 μ.μ. 

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,  ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 
Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα  ότι, ενωμένοι  μεγαλουργούμε!  

Η επιτυχία των εκδηλώσεων   «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς  τιμά τον Ελληνισμό 
της παροικίας μας ,αλλά  μας δίνει δύναμη και ελπίδα να προχωρήσουμε με ένα και 

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Ε .Κ.Μ.Μ.) ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

Όλους εσάς που συμμετείχατε μέχρι τώρα, αλλά και εκπροσώπους παροικιακών 
Συλλόγων με μικρό ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και απλούς εθελοντές, αφού για 
όλους υπάρχει θέση και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν  και να προσφέρουν. Η 

εμπειρία της περσινής εκδήλωσης το απέδειξε, αφού και σε αυτούς τους Συλλόγους 
με το μικρό ανθρώπινο δυναμικό, δόθηκε η ευκαιρία να προβάλουν τον Οργανισμό 

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

 Με την συμμετοχή σας θα σας  δοθεί η ευκαιρία και η μεγάλη τιμή να συμβάλετε 
στην προβολή τόσο του ονόμματος  του Οργανισμού σας, όσο και του τόπου 

καταγωγής σας  και  να υπερηφανεύεστε,όπως υπερηφανευόμαστε  όλοι εμείς που 
συμμετείχαμε και από κοινού και με υπερηφάνεια 

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

Στην επιτυχία της εκδήλωσης και στην ενίσχυση των σχολείων μας 
Η επόμενη συνάντησή μας πραγματοποιείται την  Δευτέρα,  16 Νοεμβρίου στις 7:00 
μμ. στην αίθουσα του Συλλόγου Ζακυνθίων Μοντρεάλ, 3231 boul. Levesque O. Laval 
Qc H7V 1C8.
Προσκαλούμε όλους εσάς, Αντιπρόσωπους Σωματείων, εκπροσώπους Μέσων 
Ενημέρωσης, εθελοντές  και όσους από εσάς  θέλετε να συνδράμετε στο έργο μας   
Για την Επιτροπή «Γεύση και Παράδοση»
Ο Πρόεδρος                                                                  
Τάσσος Ξυπολιτάκης  

 

Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας η “ΦΙΛΙΑ” θα υποδεχθεί τα μέλη του για 
την καινούργια περίοδο, και θα γίνει και η εγγραφή  
μελών για το 2017-2018.
Στο Μόντρεαλ
την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην 
αίθουσα του οργανισμού, 821 Ogilvy Ave (γωνία Outremont)
και στο Λαβάλ 
την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο 3231 
Levesque west, Τόσο στο Μόντρεαλ οσο και στο Λαβάλ θα προσφερθεί 
δωρεάν μεσημεριανό.
Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές θα είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε και 
πάλι όλοι μαζί για να αρχίσουμε έναν  
ακόμη χρόνο γεμάτο από δραστηριότητες,δουλειά και επιτυχίες.
Είσθε όλοι ευπρόσδεκτοι απο το Μόντρεαλ και από το Λαβάλ.

2007 – 2017, 11ο Ετήσιο “WALK-A-THON”
“Περπατάμε και Υποστηρίζουμε την Τρίτη Ηλικία”

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, 2017
Εγγραφές 9:00π.μ.
Αναχώρηση 11:00π.μ. Απο το 821 Ogilvy Ave. Montréal
Συμμετοχή $10.00
Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»  
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ). 
Θα περπατήσουμε μέχρι το Πάρκο Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες 
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ. 
Για όσους δεν περπατάνε με ευκολία θα υπάρχει αυτοκίνητο.
Θα προσφερθούν Δωρεάν, BBQ & αναψυκτικά. 
Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους, 
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,  
να έρθουν να περπατήσουν μαζύ μας για να δείξουν την  
υποστήριξη τους στην Τρίτη ηλικία.
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948-3021 ή 
filia@bellnet.ca
Επίσημη φορολογική απόδειξη για προσφορές $50.00 και άνω.

Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας  η «Φιλία» σε συνεργασία με το CLSC 
Park Extension θα προσφέρει και παλι το πρόγραμμα PIED  
για άτομα 60 ετών και άνω που σκοπό έχει την πρόληψη ατυχημάτων 
από πεσίματα και την βελτίωση της ισορροπίας  
μέσω ασκήσεων και θεωρίας . 

Τα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους αρχάριους, και θα γίνονται από 
επαγγελματία γυμνάστρια, Ελληνίδα, στο William Hingston 419 Saint 
Roch δωμάτιο SS-21, κάθε Τρίτη  και Παρασκευή.

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες  και εγγραφές τηλεφωνήστε στην ΦΙΛΙΑ 
στο (514) 948 3021  
Εαν δεν απαντήσουμε αφήστε μήνυμα. ( δύο φορές).

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

celebrations@newsfirst.ca
Or drop by our office at 3860 Notre-Dame #304

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

Έχεις φέρει απέραντη χαρά στην 
ζωή όλων μας. Σε αγαπάμε πολύ. 

Με πολύ αγάπη και ευχές,  
οι γονέις σου, ο αδελφος  

σου Γιάννης, οι παππούδες και  
οι γιαγιάδες και οι νονοί σου.

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

Το Σαββατιανό σχολείο «Πυθαγόρας» της Ελληνικής 
Ορθοδόξου Κοινότητος του West Island ιδρύθηκε το 1982.  

Η λειτουργία του σχολείου είναι ένας από τους πιο 
σημαντικούς στόχους της Κοινότητάς μας. Όλα αυτά 
τα χρόνια στηρίζει τους γονείς ελληνικής καταγωγής 

στην προσπάθειά τους να μεταδώσουν στα παιδιά τους 
την Ορθόδοξη Πίστη και την Ελληνική τους ταυτότητα. 

Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την 
προσωπικότητά τους στην σύγχρονη κοινωνία.

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017. 
Για εγγραφές και πληροφορίες τηλεφωνείστε στο  

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Η πανδημία του COVID-19  και το άγχος συνεχίζουν να επηρεάζουν 
την ζωή όλων και ιδίως των ατόμων της Τρίτης  Ηλικίας. 

Για αυτό τον λόγο,  ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας  η «ΦΙΛΙΑ» 
συνεχίζει το έργο που άρχισε για να προσφέρει  βοήθεια,  που έχει 

γίνει πιο απαραίτητη όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκεται η 
λύση στην διασπορά του κορονοϊού. Είναι υποχρέωση όλων μας 
να συνεχίσουμε να   σκεφτόμαστε και να νοιαζόμαστε για τους 

ηλικιωμένους και τους οικονομικά αδύναμους.  Χρειάζονται την 
υποστήριξη όλων μας.  

Οποιος χρειάζεται βοήθεια για ψώνια, φαγητό, και είδη πρώτης 
ανάγκης  ή όποιος θέλει να βοηθήσει με τον δικό του τρόπο  τους 

συμπατριώτες μας,  μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας  στο τηλέφωνο  
514-948-3021.   

Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας  απο τις  11:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. 
στο τηλέφωνο του γραφείου της «ΦΙΛΙΑΣ» 514-948-3021 για όσο 

διάστημα διαρκούν τα μέτρα της Κυβέρνησης, που μας  παροτρύνουν 
να «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ». 

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Η «ΦΙΛΙΆ» ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΆΣ! 

ΣΥΝΤΆΞΗ ΤΟΥ ΙΚΆ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εάν ενδιαφέρεστε για την σύνταξη του ΙΚΑ και το χαρτί που 
δείχνει ότι είστε έν ζωή, τηλεφωνήστε στο γραφείο  

514-948-3021 για να σας εξυπηρετήσουμε. 
Για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα της Κυβέρνησης 

εναντίον  της  εξάπλωσης του COVID-19  όταν επισκέπτεστε 
το γραφείο μας, πρέπει απαραιτήτως 

να φοράτε την μάσκα σας. 

Ελένη μας, 
Για τα γενέθλιά σου, Χρόνια Πολλά!
Να είσαι ευτυχισμένη και να έχεις  
Καλή Πρόοδο στο σχολείο σου.

Ο μπαμπάς και 
ο αδελφός σου Μάκης.

Πολλές ευχές από θείο Βασίλη, 
θεία Μαρία, εξάδελφό σου 

Γιαννάκη από παππού Γιάννη, 
και γιαγιά Έλλη.

Ευχές και από το θείο Μάκη  
από την Ελλάδα.

Πολλά φιλάκια!

Στείλτε τις φωτογραφίες 
σας σήμερα

ΕΝΤΕΛΩΣ
ΔΩΡΕΑΝ!!!

celebrations@the-news.ca
ή περάστε απο τα γραφεία μας στο 3860 Notre-dame #304

Εορτασμοί

Με απόλυτη επιτυχία στέφτηκε ο 51ος «Ραδιομαραθώνιος Αγάπης» 

που πραγματοποίησαν από κοινού, το Σάββατο14 Νοεμβρίου 2020, ο 

Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών και ο Ραδιοσταθμός 

CFMB 1280 ΑΜ. Ο έρανος εφέτος ξεπέρασε κάθε προσδοκία, 

συγκεντρώνοντας μέχρι στιγμής πάνω από $60.000!

Για την ιστορία, o Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών 

«Hellenic Ladies Benevolent Society» ιδρύθηκε το 1922 και θεωρείται 

πρωτοπόρος του είδους του στη Βόρεια Αμερική. 

Αρχικός σκοπός του Οργανισμού ήταν να βοηθήσει τις ελληνικές 

οικογένειες της παροικίας μας που είχαν ανάγκη οικονομικής, υλικής 

και ηθικής συμπαράστασης. Τα χρόνια που ακολούθησαν εξελίχτηκε 

και προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις κάθε εποχής και τις ανάγκες κάθε 

γενιάς. 

Σήμερα προσφέρει κάθε είδους βοήθεια σε ώρα έκτακτης ανάγκης, 

όπως: βοήθημα για τρόφιμα, ενοίκιο, ηλεκτρικό, φάρμακα και 

άλλα ιατρικά έξοδα. Διαθέτει ακόμη πρόγραμμα καλοκαιρινών 

κατασκηνώσεων για παιδιά, ανάπηρους και ηλικιωμένους, παρέχει 

ενημέρωση για υπάρχουσες κυβερνητικές υπηρεσίες, μεταφράσεις, 

οικονομική βοήθεια κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του 

Πάσχα και βοήθημα για έξοδα ταφής απόρων.

Θερμές ευχαριστίες στη διεύθυνση και το προσωπικό του Palace 

Convention Centre και ιδιαίτερα στους κ.κ. Νικόλαο Τσατά και 

Παναγιώτη Νικηφόρο, οι οποίοι ευγενικά παρεχώρησαν τα γραφεία 

και τις τηλεφωνικές γραμμές του κέντρου, συμβάλλοντας ουσιαστικά 

στη μεγάλη επιτυχία του. 

Ο έρανος συνεχίζεται. Για τις προσφορές σας, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό Hellenic Ladies Benevolent Society: 

Help Line (514) 344-1666 | Email: hellenicladies@bellnet.ca 

«ΡΆΔΙΟΜΆΡΆΘΩΝΙΟΣ ΆΓΆΠΗΣ 2020»

Μαζί τα καταφέραμε… 
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l:AP ANTAAEITOYPrO XPI:ETOYrENN!lN 

natcSta µou !!! 
THN KYPIAKH 15 NOEMBPIOY APXIΣΕ 

TO LAPANTAHMEPO NHLTEIAL ΚΑΙ nPOrEYXHL 
TON XPlrTOYfENNON. 

KA0E MEPA rTlr 8:00 TO nPOI 0A TE/\EITAI 
OP0POr KAI 0EIA /\EITOYPrlA. 

noro nPAfMATIKA EYTYXILMENOI EIMALTE 
KAI noro nPEnEI AYTEL TIL MEPEL 

NA Tlr rEBOMArTE KAI NA Tlr EKTIMOYMAI ! 

TOPA /\OlnON ME TH KA0HMEPINH TE/\ErH 
THr 0EIAL /\ATPEIAL TO Ar A/\/\IAMA KAI 

H EY<DPOrYNH THr lJJYXHr 0A MAL tilNOYN 
nO/\/\H tiYNAMH TOYTEL TIL tiYrKO/\EL MEPEL. 

rKE<DTEITE nAltilA MOY TOPA 
NA rlNETAI KA0E HMEPA 
MIA 0YrlA TOY XPlrTOY. 

norH A/\H0EIA EY/\OrlA EXOYME ! 

01 ArrE/\01 noY LY/\/\EITOYPfOYN 
KAI rYNti0=0/\0fOYN MAZI MAL 

EINAI nEPILLOTEPOI KAI Ano THN ANAnNOH MAL ! 

KA0E MEPA 0EIA MYrTAfOrlA 
KA0E MEPA NA MNHMONEYONTAI 

ONOMATA ZONTON KAI TE0NEOTON 

H KA0E 4'YXOY/\A noY EINAI Toro 
nONEMENH KAI tillVArMENH ZHTAEI 

KAI 0E/\EI MIA BOH0EIA A/\/\A KAI MIA ENlrXYrH. 
rlATI /\OlnON NA THr TA rTEPHrOYME; 

Elr tiO=AN 0EOY rAr /\EO nAltilA MOY : 
Na µr,v tp8Et rnoxr;, nou cSEv Sa txouµE 
outE Ay1aoµ6, outE AvticSwpo va napouµE 

Kat va AfµE' TTOU EIOat avttcSwpctKI µou 
TTOU OE EixaµE Kat OE ntpvaµE 

Kat OE tpwyaµE µE ti<; XOU<ptE<; ... ! 

LHM. LAL nAPAKA/\0 nO/\Y TA nPOr<DOPA 
rlA TA YlJJOMATA NA EINAI ZHMOTA 
KAI NA TA nPOrKOMIZETE KA0' 0/\H 
TH tilAPKEIA TOY rAPANTAHMEPOY 
KAI OXI 0/\A LTH APXH KAI Ano 
TH nPOTH HMEPA. EYXAPlrTO ! 

EY AOrHMENO l:AP ANTAAEITOYPrO "'• • •

ME 6At1 µou T'1V ayarr11 ! 
TTQTTQVIKOAQ(; 

Πρόσκληση σε «Γεύμα Μακαρονάδας»
Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της 
του Θεού Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία 
του, σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως τις 6:00 μ.μ. σε μια εκδήλωση 
«Γεύματος με Μακαρονάδα,» με τιμή εισιτηρίου $15.00.

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, 
μας πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας 
προτρέπουμε να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς λογαριασμούς 
Τραπεζών που έχουν ανοιχτεί για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC H3P 3E9, 
Transit no 62851, account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της ScotiaBank σας 
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας . Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση: 
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, MONTREAL QC. H2S 3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη. Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας» ή η ενίσχυσή σας με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση του 
έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
τηλεφωνείτε στην κα Δήμητρα στον αριθμό: 514-744-4576

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Πρόσκληση σε 
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα 
σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της του Θεού 
Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, 
στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την 
τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία του, 
σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως 
τις 6:00 μ.μ.  σε μια εκδήλωση «Γεύματος με Μακαρονάδα,» 
με τιμή εισιτηρίου $15.00. 

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 
7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, μας 
πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την 
Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για 
την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας προτρέπουμε 
να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, 
κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς  λογαριασμούς Τραπεζών που έχουν 
ανοιχτεί  για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit

number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland
Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC  H3P 3E9, Transit no 62851,
account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε
οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της  ScotiaBank σας
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας .
Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC,
MONTREAL QC. H2S  3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για 
φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη.
Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας»  ή η ενίσχυσή 
σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει 
ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την 
ολοκλήρωση του έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού  Αγίας 
της του Θεού Σοφίας.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να τηλεφωνείτε 
στην κα Δήμητρα στον αριθμό:   514-744-4576 

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες 
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

ΕΝΙΣΧΎΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΟΎ ΙΕΡΟΎ ΜΑΣ ΝΑΟΎ!
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, 
Για μια ακόμα φορά, απευθυνόμαστε στην εν Χριστώ αγάπη σας για να σας 
πληροφορήσουμε ότι παρά τις πολλαπλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, 
συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού 
μας, του γνωστού στην Παροικία μας ως Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού 
Σοφίας, που βρίσκεται στην γωνία των οδών WISEMAN και St-ROCH στο 
Παρκ Εξτένσιον.
Δυστυχώς λόγω των πολλών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε και κυρίως 
λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, δεν μπορούμε να διοργανώσουμε τις 
συνηθισμένες εκδηλώσεις, μέσω των οποίων πολλοί συμπάροικοι έδειχναν 
την έμπρακτη αγάπη τους προς το έργο μας. 
Ως τόσο αν επιθυμείτε να συμβάλλετε στην αποπεράτωση του Ιερού μας 
Ναού, μπορείτε να μας ενισχύσετε κλανοντας και εσείς την προσφορά σας 
είτε καταθέτοντας την δωρεά σας κατ΄ ευθείαν στο λογαριασμό
SCOTIABANK, Rockland Shopping Centre, Branch Transit number 
62851 Account Number 0005215 
που ανοίχτηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, ή στείλτε την προσφορά σας στην 
διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP SAINT-DOMINIQUE, 
MONTREAL QC. H2S 3K6
ή e-transfers στο: agiasofiamontreal@gmail.com Πληροφορίες: 514-
744-4576 και ζητείστε την κα Δήμητρα.
Σας ευχόμαστε, καλή Σαρακοστή, υγεία και αγάπη σε εσάς και τις οικογένειές 
σας, και με την εν Χριστώ πίστη και ειλικρινή μετάνοια να γιορτάσουμε την 
ενανθρώπιση του Σωτήρα μας, που γεννήθηκε ταπεινά στην φτωχική φάτ-
νη της Βηθλεέμ για την σωτηρία μας.

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερης
Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης

Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

l:AP ANTAAEITOYPrO XPI:ETOYrENN!lN 

natcSta µou !!! 
THN KYPIAKH 15 NOEMBPIOY APXIΣΕ

TO LAPANTAHMEPO NHLTEIAL ΚΑΙ nPOrEYXHL
TON XPlrTOYfENNON. 

KA0E MEPA rTlr 8:00 TO nPOI 0A TE/\EITAI 
OP0POr KAI 0EIA /\EITOYPrlA. 

noro nPAfMATIKA EYTYXILMENOI EIMALTE 
KAI noro nPEnEI AYTEL TIL MEPEL 

NA Tlr rEBOMArTE KAI NA Tlr EKTIMOYMAI ! 
TOPA /\OlnON ME TH KA0HMEPINH TE/\ErH 

THr 0EIAL /\ATPEIAL TO Ar A/\/\IAMA KAI 
H EY<DPOrYNH THr lJJYXHr 0A MAL tilNOYN 

nO/\/\H tiYNAMH TOYTEL TIL tiYrKO/\EL MEPEL. 
rKE<DTEITE nAltilA MOY TOPA 

NA rlNETAI KA0E HMEPA 
MIA 0YrlA TOY XPlrTOY. 

norH A/\H0EIA EY/\OrlA EXOYME ! 
01 ArrE/\01 noY LY/\/\EITOYPfOYN 
KAI rYNti0=0/\0fOYN MAZI MAL 

EINAI nEPILLOTEPOI KAI Ano THN ANAnNOH MAL ! 

KA0E MEPA 0EIA MYrTAfOrlA 
KA0E MEPA NA MNHMONEYONTAI 

ONOMATA ZONTON KAI TE0NEOTON 

H KA0E 4'YXOY/\A noY EINAI Toro 
nONEMENH KAI tillVArMENH ZHTAEI 

KAI 0E/\EI MIA BOH0EIA A/\/\A KAI MIA ENlrXYrH. 
rlATI /\OlnON NA THr TA rTEPHrOYME; 

Elr tiO=AN 0EOY rAr /\EO nAltilA MOY : 
Na µr,v tp8Et rnoxr;, nou cSEv Sa txouµE 
outE Ay1aoµ6, outE AvticSwpo va napouµE 

Kat va AfµE' TTOU EIOat avttcSwpctKI µou 
TTOU OE EixaµE Kat OE ntpvaµE 

Kat OE tpwyaµE µE ti<; XOU<ptE<; ... ! 
LHM. LAL nAPAKA/\0 nO/\Y TA nPOr<DOPA 

rlA TA YlJJOMATA NA EINAI ZHMOTA 
KAI NA TA nPOrKOMIZETE KA0' 0/\H 
TH tilAPKEIA TOY rAPANTAHMEPOY 
KAI OXI 0/\A LTH APXH KAI Ano 
TH nPOTH HMEPA. EYXAPlrTO ! 

EY AOrHMENO 

l:AP ANTAAEITOYPrO "' • • •
ME 6At1 µou T'1V ayarr11 ! 

TTQTTQVIKOAQ(; 

l:AP ANTAAEITOYPrO XPI:ETOYrENN!lN 

natcSta µou !!! 
THN KYPIAKH 15 NOEMBPIOY APXIΣΕ

TO LAPANTAHMEPO NHLTEIAL ΚΑΙ nPOrEYXHL
TON XPlrTOYfENNON. 

KA0E MEPA rTlr 8:00 TO nPOI 0A TE/\EITAI 
OP0POr KAI 0EIA /\EITOYPrlA. 

noro nPAfMATIKA EYTYXILMENOI EIMALTE 
KAI noro nPEnEI AYTEL TIL MEPEL 

NA Tlr rEBOMArTE KAI NA Tlr EKTIMOYMAI ! 
TOPA /\OlnON ME TH KA0HMEPINH TE/\ErH 

THr 0EIAL /\ATPEIAL TO Ar A/\/\IAMA KAI 
H EY<DPOrYNH THr lJJYXHr 0A MAL tilNOYN 

nO/\/\H tiYNAMH TOYTEL TIL tiYrKO/\EL MEPEL. 
rKE<DTEITE nAltilA MOY TOPA 

NA rlNETAI KA0E HMEPA 
MIA 0YrlA TOY XPlrTOY. 

norH A/\H0EIA EY/\OrlA EXOYME ! 
01 ArrE/\01 noY LY/\/\EITOYPfOYN 
KAI rYNti0=0/\0fOYN MAZI MAL 

EINAI nEPILLOTEPOI KAI Ano THN ANAnNOH MAL ! 

KA0E MEPA 0EIA MYrTAfOrlA 
KA0E MEPA NA MNHMONEYONTAI 

ONOMATA ZONTON KAI TE0NEOTON 

H KA0E 4'YXOY/\A noY EINAI Toro 
nONEMENH KAI tillVArMENH ZHTAEI 

KAI 0E/\EI MIA BOH0EIA A/\/\A KAI MIA ENlrXYrH. 
rlATI /\OlnON NA THr TA rTEPHrOYME; 

Elr tiO=AN 0EOY rAr /\EO nAltilA MOY : 
Na µr,v tp8Et rnoxr;, nou cSEv Sa txouµE 
outE Ay1aoµ6, outE AvticSwpo va napouµE 

Kat va AfµE' TTOU EIOat avttcSwpctKI µou 
TTOU OE EixaµE Kat OE ntpvaµE 

Kat OE tpwyaµE µE ti<; XOU<ptE<; ... ! 
LHM. LAL nAPAKA/\0 nO/\Y TA nPOr<DOPA 

rlA TA YlJJOMATA NA EINAI ZHMOTA 
KAI NA TA nPOrKOMIZETE KA0' 0/\H 
TH tilAPKEIA TOY rAPANTAHMEPOY 
KAI OXI 0/\A LTH APXH KAI Ano 
TH nPOTH HMEPA. EYXAPlrTO ! 

EY AOrHMENO 
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940 ave. Ogilvy, Montréal, QC  H3N 1P4 
Tel.: 514-495-8082 • Fax: 514-495-8872 • Cell.: 514-261-4800 • jplaitis@mountroyalcem.com • www.mountroyalcem.com 

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

Παροχή πληροφοριών  επί 7 ημέρες και 24 ώρες
Προ-σχεδιασμός κηδειών, σύμφωνα με τις επιθυμίες  σας

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

Την Κυριακή 
22 Νοεμβρίου 2020

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΚΛΗΤΗΡΙΝΟΥ

(από Εφύρα Ηλείας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

Το Σάββατο 
28 Νοεμβρίου 2020

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού
(4865 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΟΡΕΣΤΗΣ 
ΦΕΙΔΑΣ

(από Βαλύρα, Μεσσηνίας)
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Μια «βόμβα» μεγατόνων έριξε στα 
μακροοικονομικά μεγέθη η Ελλη-

νική Στατιστική Αρχή, καθώς, η αναθεώ-
ρηση των στοιχείων του ΑΕΠ, οδήγησε σε 
μείωσή του κατά ποσό πάνω από 4 δισ. 
ευρώ.

Σε συνδυασμό και με την ύφεση, το ΑΕΠ 
του 2020 θα πέσει κάτω από τα 170 δισ. 
ευρώ και θα τείνει προς τα 165 δισ. ευρώ, 
ενώ εκτοξεύεται σε επίπεδα πάνω από 
200% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος.

Πρόκειται για μια «βόμβα» στα δημοσι-
ονομικά μεγέθη, η οποία προκαλεί αλυ-
σιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρη την 
οικονομία, καθώς αλλάζει τα δεδομένα 
και επιβαρύνει περισσότερο τη διαδικα-
σία ανάκαμψης.

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ προέβη στην τακτι-
κή, ανά πενταετία, αναθεώρησης των επι-
μέρους στοιχείων που συνθέτουν το ΑΕΠ 
και άλλαξε το έτος βάσης υπολογισμού, 
που ήταν το 2010 και το αντικατέστησε με 
το έτος 2015.
Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα, 

τον επανυπολογισμό του ύψους του ΑΕΠ 
για όλα τα προηγούμενα έτη, μέχρι και το 
2019, που υπάρχουν τα οριστικά στοιχεία 
για το ύψος του.

Ωστόσο, η νέα καταμέτρηση του ΑΕΠ το 
βρήκε αισθητά μικρότερο, σε σχέση με 
εκείνο που υπολογιζόταν με βάση την πα-
λαιότερη μέθοδο μέτρησης και ταυτόχρο-
να εκτίναξε στα ύψη το δημόσιο χρέος.

Συγκεκριμένα, για το έτος 2019, το ύψος 
του ΑΕΠ με βάση την προηγούμενη μέ-
τρηση, υπολογιζόταν σε 187,46 δισ. ευρώ. 
Όμως, με τη νέα μέθοδο το ΑΕΠ υπολογί-
στηκε σε 183,41 δισ. ευρώ, δηλαδή μικρό-
τερο κατά 4,04 δισ. ευρώ.

Μικρότερο βρέθηκε και το ΑΕΠ των προ-
ηγούμενων ετών, μέχρι και το 2016, όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και 
συγκεκριμένα το ΑΕΠ του 2018, μειώθηκε 
κατά 4,99 δισ. ευρώ, του 2017 μειώθηκε 
κατά 3,07 δισ. ευρώ, και το ΑΕΠ του 2016 
μειώθηκε κατά 2,25 δισ. ευρώ. Συνολικά 
δηλαδή, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 14,35 δισ. 
ευρώ.

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΑΕΠ ΤΟΥ 2020
Η αναθεώρηση των επιμέρους στοιχείων 

του ΑΕΠ, αναμένεται να επηρεάσει και το 
ύψος του ακαθάριστου εγχώριου προϊό-
ντος του 2020, αφού θα υπολογίζεται με 
άλλη μέθοδο και με διαφορετική βαρύτη-
τα των επιμέρους στοιχείων.

Το υπουργείο Οικονομικών, συντάσσο-
ντας το προσχέδιο του προϋπολογισμού 
του 2021, στηρίχθηκε στην υπόθεση ότι 
το ΑΕΠ του 2019 ήταν στο επίπεδο των 
187,46 δισ. ευρώ, με βάση το ποσό αυτό 
υπολόγισε ότι με ύφεση κατά 8,2% φέτος, 
λόγω της πανδημίας, το ύψος του ΑΕΠ θα 
διαμορφωθεί στο ποσό των 170,72 δισ. 
ευρώ.

Όμως, καθώς κατέβηκε η βάση υπολογι-
σμού του 2019, είναι σχεδόν βέβαιο ότι 
με την ίδια ύφεση, το ύψος του ΑΕΠ του 
2020 θα πέσει κάτω από τα 170 δισ. ευρώ. 

Το ύψος του ΑΕΠ θα μειωθεί ακόμα πε-
ρισσότερο, εάν το επηρεάσει η «δομική» 
αλλαγή στη διαδικασία υπολογισμού που 
καθιέρωσε η ΕΛΣΤΑΤ και ίσως τείνει προς 
το επίπεδο των 165 δισ. ευρώ.

ΕΚΡΗΞΗ ΧΡΕΟΥΣ
Η πτώση του ΑΕΠ εκτοξεύει στα ύψη το 

λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ, ακόμη και 
αν δεν αυξηθεί το ποσό του χρέους. Συ-
γκεκριμένα το 2019, το ποσοστό του δη-
μοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ 
με την παλιά μέθοδο είχε υπολογιστεί 

στο 176,6% του ΑΕΠ, με την αναθεώρη-
ση αυξήθηκε στο 180,5% του ΑΕΠ στο τέ-
λος του 2019.
Επίσης, αναθεωρήθηκαν τα ποσοστά του 

χρέους και για τα προηγούμενα χρόνια, 
και όπως προκύπτει από το σχετικό πίνα-
κα, αυξήθηκε κατά 5 μονάδες το χρέος του 
2018, κατά 3 μονάδες του 2017 και πάνω 
από 2 μονάδες το χρέος του 2016.

Ανάλογη θα είναι η επίπτωση και για το 
χρέος του 2020, το οποίο θα υπερβεί με 
«ασφάλεια» το 200% του ΑΕΠ.

© sofokleousin.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΆ

«Βόμβα» σε ΆΕΠ και χρέος  
από την ΕΛΣΤΆΤ! 
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Για μνημεία ποιότητας, Καναδικής παραγωγής, μη χάνετε το χρόνο σας να ψάχνετε
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:  

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

450 463-1900
5 locations on the

South Shore of Montréal 

514 871-2020
12 locations on the

North Shore of Montréal

514 342-8000
chemin de la Côte-des-Neiges

Montréal

�
dignitequebec.com

ΠΡΟΣΙΤΟΙ

Η οµάδα µας έχει 
προσαρµοστεί στη νέα 
πραγµατικότητα για να 
µπορέσετε να θρηνήσετε 
χωρίς επιπλέον στενοχώριες.
Χάρις στη νέα τεχνολογία 
που έχουµε εφαρµόσει, 
µπορείτε τώρα, µε ασφάλεια 
εξ αποστάσεως να τιµήσετε 
τα προσφιλή σας πρόσωπα.
 
Είµαστε εδώ για να σας 
βοηθήσουµε στη επιλογή, 
των νέων διαδικασιών  και 
δεσµευόµαστε υπεύθυνα 
στην εκπλήρωση των 
προσδοκιών σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- Προ-ετοιµασίες από  
 τηλεφώνου ή  
 συνάντηση διαδικτύου
 
- Κηδεία σε στενό  
 οικογενειακό κύκλο  
 (σύµφωνα µε τις  
 τωρινές οδηγίες)
 
- Ζωντανή αναµετάδοση  
 της τελετής  
 (funeraweb.tv)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΆ

Τεράστια η απώλεια θέσεων 
εργασίας εν μέσω πανδημίας

Το μέλλον της εργασίας αποτελούσε 
ήδη αντικείμενο προβληματισμού 

πολύ πριν από την πανδημία, καθώς ο 
αυτοματισμός και η υψηλή τεχνολογία 
επιφέρουν εδώ και χρόνια μεταβολές στο 
τοπίο της αγοράς εργασίας. Όπως, όμως, 
διαπιστώνει το Παγκόσμιο Οικονομικό 
Φόρουμ, πολύ πιο δραστική είναι η με-
ταβολή που επιφέρει η πανδημία, καθώς 
οδηγεί στη ραγδαία απώλεια θέσεων ερ-
γασίας.

Όπως τόνισε πρόσφατα η Σααντία Ζα-
χίντι (φωτ.), γενική διευθύντρια του φό-
ρουμ, «ο αριθμός των ωρών εργασίας 
που χάθηκαν φέτος όταν έκλεισαν ανα-
γκαστικά τα γραφεία και οι επιχειρήσεις 
ισοδυναμεί με 345 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας». Είναι εν ολίγοις, σα να χάθηκε 
ένας ιλιγγιώδης αριθμός θέσεων εργασί-
ας, ένας ασύλληπτος αριθμός, όπως τό-
νισε η κ. Ζαχίντι, που προσέθεσε πως δεν 
είναι παρά μόνο μία από τις στατιστικές 
που δόθηκαν στη δημοσιότητα την προ-
ηγούμενη εβδομάδα και προκαλούν σοκ. 
Οι στατιστικές αυτές παρουσιάστηκαν 
στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής για την 
«Επανεκκίνηση των θέσεων εργασίας», 
μια τετραήμερη σύνοδο με αντικείμενο το 
μέλλον της εργασίας και της παγκόσμιας 
αγοράς εργασίας.

Όπως υπογράμμισε το φόρουμ, η παν-
δημία έχει τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο 
στους εργαζομένους ανά τον κόσμο. Αρ-
κετά εκατομμύρια ανθρώπων έχουν χάσει 
την εργασία τους εξαιτίας της πανδημίας, 
ενώ έχει παράλληλα δημιουργήσει ένα 
νέο τοπίο, μια νέα εποχή, αποτελούμενη 
από τους ανθρώπους που δουλεύουν από 
το σπίτι. Ο προβληματισμός για τις εξελί-
ξεις αυτές εκτόπισε την υπόλοιπη θεματο-
λογία της τετραήμερης συνόδου, που κα-
νονικά περιλάμβανε πολλά άλλα θέματα.

Όπως υπογράμμισε η κ. Ζαχίντι στο χαι-

ρετισμό της και στην εισαγωγή της, που 
μεταδόθηκε με βίντεο, «υπάρχουν πολύ 
μεγαλύτερα θέματα, πολύ σημαντικότερα 
ερωτήματα που βρίσκονταν ενώπιον μας 
και τα οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε 
πριν από αυτήν την κρίση». Παραθέτο-
ντας ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα, η 
κ. Ζαχίντι αναρωτήθηκε: «Έχουμε το σω-
στό είδος ανάπτυξης; Ένα είδος ανάπτυ-
ξης που δε βλάπτει τον πλανήτη και δεν 
αφήνει στο περιθώριο την πλειονότητα 
του παγκόσμιου πληθυσμού;».

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των θε-
μάτων που ήταν ήδη ακανθώδη και απα-
σχολούσαν το φόρουμ πριν από την παν-
δημία, η κ. Ζαχίντι διερωτήθηκε: «Ποιες 
είναι οι καλές θέσεις εργασίας, όταν τόσα 
πολλά επαγγέλματα μπορούν ήδη να 
αντικατασταθούν από την τεχνολογία του 
αυτοματισμού; Έχουμε άραγε το σωστό 
είδος εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
είναι σε θέση να εκπαιδεύσει το εργατικό 
μας δυναμικό για τις θέσεις εργασίας του 
μέλλοντος;».
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι 

βέβαια πολύ πιο γνωστό για τις ετήσιες 
συναντήσεις του, στο πολυτελές χειμερινό 
θέρετρο του Νταβός. Διοργανώνει, όμως, 
και άλλες συνόδους με παγκόσμιο ενδι-
αφέρον, όπως η συγκεκριμένη σύνοδος 
κορυφής για «Επανεκκίνηση των θέσεων 
εργασίας». Όπως τονίζεται στο φόρουμ, 
«στόχος αυτής της συνόδου είναι να ανα-
διαμορφώσει ενεργά οικονομίες, οργα-
νισμούς, εταιρείες και χώρους εργασίας, 
κατά τρόπο που να συμπεριλαμβάνει 
πολύ μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, 
με τρόπο πιο δίκαιο και πιο βιώσιμο».
Μία ημέρα νωρίτερα, το φόρουμ είχε 

δώσει στη δημοσιότητα τα πορίσματα 
έρευνάς του, με θέμα τις θέσεις εργασί-
ας που απειλούνται από τον αυτοματισμό 
και την ψηφιακή τεχνολογία. Στην έρευνα 
συμμετείχαν περίπου 300 επιχειρήσεις 
και, σε ποσοστό 80%, τα στελέχη τους δή-
λωσαν πως επισπεύδουν τα σχέδιά τους 
για στροφή σε νέες τεχνολογίες που θα 
καταστήσουν άχρηστα πάρα πολλά επαγ-
γέλματα. 
Προέκυψε, ωστόσο, πως η στροφή στον 

αυτοματισμό και στα ρομπότ θα θέσει 
εκτός αγοράς εργασίας περίπου 85 εκατ. 
εργαζομένους και μάλιστα μέσα στα επό-
μενα πέντε χρόνια. Από την ίδια έρευνα 
προέκυψε, πάντως, ότι οι νέες τεχνολο-
γίες μπορούν να δημιουργήσουν έως και 
90 εκατ. νέες θέσεις εργασίας σε νέους 
κλάδους, όπως για παράδειγμα η τεχνητή 
νοημοσύνη, η πράσινη οικονομία και η λε-
γόμενη «οικονομία του ενδιαφέροντος».

© Η Καθημερινή
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ΕΞΤΡΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  2 3 / 1 1 / 2 0 2 0  –  2 9 / 1 1 / 2 0 2 0

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
775

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 774

20 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ

Αυτό είναι ένα υπέροχο διά-
στημα για να ανοίξετε το σπίτι σας, κα-
θώς η Αφροδίτη, μετά τις 21 του μήνα, 
και η νέα Σελήνη στον τέταρτο οίκο σας, 
του σπιτιού και της οικογένειας, ξεκι-
νούν ένα νέο κύκλο έξι μηνών για ενδυ-
νάμωση των οικογενειακών δεσμών και 
έντονων δραστηριοτήτων στο σπίτι σας. 

Αντί να σκέφτεστε υλιστικά 
και με έπαρση, επωφεληθείτε από τη 
δημιουργική και ευφάνταστη ενέργεια 
της Αφροδίτης, μετά τις 21 του μήνα, 
και της νέας Σελήνης στον ονειρικό δω-
δέκατο οίκο σας, για να φανταστείτε 
πως θα αναγεννήσετε τη ζωή σας, πως 
θα νιώθετε περισσότερο ευχάριστα. 

Με την Αφροδίτη, μετά τις 21 
του μήνα, και τη νέα Σελήνη στον έβδο-
μο οίκο σας, των σχέσεων και των συνερ-
γασιών, υπάρχουν στιγμές που δε νιώ-
θετε άνετα με τον εαυτό σας, επιθυμείτε 
βαθιά να κάνετε χώρο στη ζωή σας για 
τον… ένα και μοναδικό ή να απολαύσετε 
το χρόνο σας με το άτομο που έχετε ήδη.

Εάν πρέπει να διευθετήσετε 
κάποια πράγματα με τον αγαπημένο 
σας, έναν αδελφό ή αφεντικό ή πελάτη ή 
τους υπαλλήλους σας, η Αφροδίτη, μετά 
τις 21 του μήνα, και η νέα Σελήνη στον 
επικοινωνιακό τρίτο οίκο σας, θα σας 
δώσουν την αυτοπεποίθηση που χρειά-
ζεστε για να ξεκινήσετε τη συνομιλία.

Νέοι φίλοι, νέες συνεργασίες. 
Συνεργάζεστε με τους άλλους για ένα 
κοινό όραμα; Θέλετε να βελτιώσετε τη 
ζωή σας ή ακόμα και όλο τον κόσμο; 
Η Αφροδίτη, μετά τις 21 του μήνα, και η 
νέα Σελήνη στον ενδέκατο οίκο σας, της 
φιλανθρωπίας και της ομαδικής εργασί-
ας, προετοιμάζει το σκηνικό για μια επι-
κερδή και ιδεαλιστική συνεργασία. 

Βάλτε περισσότερη οργάνωση 
και δομή στην καθημερινότητά σας. Με 
την Αφροδίτη, μετά τις 21 του μήνα, 
και τη νέα Σελήνη στον καθημερινό και 
υγιή έκτο οίκο σας, είναι το καλύτερο 
διάστημα για να ξεκινήσετε ένα νέο κα-
θημερινό πρόγραμμα ή να αλλάξετε τις 
διατροφικές σας συνήθειες.

Ευτυχώς, παρά την έντονη 
ατμόσφαιρα του κόκκινου πλανήτη, η 
Αφροδίτη, μετά τις 21 του μήνα, και η 
νέα Σελήνη στο δεύτερο οίκο σας, των 
χρημάτων και της ασφάλειας, φέρνουν 
κάποια σταθερότητα στη ζωή σας, είστε 
κάποιες στιγμές λογικοί και προσγειωμέ-
νοι στις κινήσεις και τις αποφάσεις σας.

Έχετε μεγάλες ιδέες αλλά θα τις 
υλοποιήσετε μόνο με αργά και απλά βή-
ματα. Με την Αφροδίτη, μετά τις 21 του 
μήνα, και τη νέα Σελήνη στο φιλόδοξο και 
τον επαγγελματικό δέκατο οίκο σας, έχε-
τε πολλές πρωτότυπες και συναρπαστι-
κές νέες ιδέες, και μπορείτε πραγματικά 
να εντυπωσιάσετε τους ανωτέρους σας 
με την εκτέλεση των καθηκόντων σας. 

Με την Αφροδίτη, μετά τις 21 
του μήνα, και τη νέα Σελήνη στον ερωτικό 
πέμπτο οίκο σας, έχετε έντονα πάθη, γί-
νεστε θεατρικοί και δραματικοί, έτσι μην 
εκπλαγείτε εάν δημιουργηθεί μια μικρή 
σύγκρουση με τον αγαπημένο σας. Ίσως 
θέλετε να είστε σίγουροι ότι το αντικείμε-
νο του πόθου σας σάς αγαπά πραγματικά.

Είναι η δική σας στιγμή! Με 
την Αφροδίτη, μετά τις 21 του μήνα, 
και τη νέα Σελήνη στον πρώτο οίκο σας, 
του εαυτού σας και της προσωπικής 
σας ταυτότητας, οδεύετε προς νέους 
προσωπικούς στόχους, στην αγάπη, 
την εργασία και το χρήμα. Αισθάνεστε 
γεμάτοι συναισθηματικά και ζωντανοί!

Εάν οι δεξιότητές σας δεν εί-
ναι αρκετές για να εντυπωσιάσουν τους 
υποψήφιους εργοδότες σας, η Αφροδί-
τη, μετά τις 21 του μήνα, και η νέα Σελή-
νη στον επεκτατικό και διεθνή ένατο οίκο 
σας, σας ενθαρρύνουν να τις επεκτείνε-
τε. Μπορεί επίσης να αποφασίσετε να 
δημοσιεύσετε ένα δοκίμιο ή ένα βιβλίο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21

ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20 ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22 ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22

Η Αφροδίτη, μετά τις 21 του 
μήνα, και η νέα Σελήνη στον όγδοο οίκο 
σας, των κοινών οικονομικών πόρων και 
της αποταμίευσης, σας ζητούν να ανα-
σκουμπωθείτε και να δράσετε κάνοντας 
ένα στρατηγικό σχέδιο. Ο όγδοος οίκος δι-
έπει επίσης το παθητικό εισόδημα, οπότε 
το σύμπαν θα μπορούσε να σας προσφέ-
ρει ευκαιρίες για αύξηση των εσόδων σας.

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

1873: Η Βούδα και η Πέστη ενώνονται και δη-
μιουργούν την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, 
Βουδαπέστη.
1920: Ιδρύεται η Πανελλήνια Ναυτική Ομο-

σπονδία (ΠΝΟ), το ανώτατο συνδικαλιστικό όρ-
γανο των εργαζομένων στη ναυτιλία.
1959: Συγκροτείται η Ελληνική Δύναμη Κύπρου 

(ΕΛΔΥΚ) στον Άγιο Στέφανο Αττικής (Μπογιάτι), 
μετά την υπογραφή της Συνθήκης Εγκαθίδρυ-
σης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1979: Ένοπλοι μουσουλμάνοι καταλαμβάνουν 

τη Μέκκα και κρατούν ομήρους 6.000 πιστούς. 
Ο σαουδαραβικές αρχές, με τη βοήθεια Γάλλων 
κομάντος θα επέμβουν, με αποτέλεσμα κατά το 
μακελειό που θα επακολουθήσει να βρουν το 
θάνατο 377 άνθρωποι και να τραυματιστούν 
600.
1985: Η Microsoft λανσάρει το λειτουργικό σύ-

στημα Windows 1.0.
1989: Υπογράφεται στον ΟΗΕ η Διακήρυξη για 

τα δικαιώματα του παιδιού. Έκτοτε, κάθε χρό-
νο, η 20η Νοεμβρίου γιορτάζεται ως Παγκόσμια 
Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ο… ΜΑΥΡΟΣ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ

Ένας μαύρος περπατά κάπου 
στη Νότια Αφρική και ξαφνικά 

βλέπει ένα πορτοφόλι. Το ανοίγει 
και βλέπει μέσα 200.000 δολάρια 
και ένα διαβατήριο. Το διαβατήριο 
είχε όνομα Λεονάρντο Ντι Κάπριο. 
Ο μαυρούκος όμως δεν τον ήξερε 

κι έτσι δεν… καταλάβαινε τίποτα! 
«Ωραία! Επιτέλους θα την κάνω 
από αυτή την κωλοχώρα… Θα πάω 
στην Ευρώπη! Θα κάνω μια καλύτε-
ρη ζωή!» σκέφτηκε…
Πάει λοιπόν στο αεροδρόμιο της 

Νότιας Αφρικής και βγάζει εισιτή-
ριο για… Αθήνα! Περνά τον έλεγχο 
επιβατών. Άνετος. Δεν του είπε κα-

νείς τίποτα. Ποιος τον ήξερε άλλω-
στε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο…
Φτάνει στην Αθήνα και πάει στον 

έλεγχο επιβατών. Εκεί λοιπόν είναι 
ελεγκτές ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας. 
Ο Κωστίκας ανοίγει τις αποσκευές 
και ο Γιωρίκας ελέγχει το διαβατή-
ριό του. Κοιτάζει ο Γιωρίκας το όνο-
μα: Λεονάρντο Ντι Κάπριο! Κοιτάζει 
τον επιβάτη: Μαύρος! Ξανακοιτά-
ζει το διαβατήριο: Άσπρος! Ξανα-
κοιτάζει τον επιβάτη: Κατάμαυρος!
Γυρνάει λοιπόν και ρωτάει τον 

Κωστίκα: -Κωστίκα, να σε ρωτή-
σω κάτι; -Φυσικά Γιωρίκα, τι είναι;  
-Ο Τιτανικός βυθίστηκε ή… κάηκε;!

Serving the community for over 25 years...

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm   
Saturday 8:00 am to 1:00 pm

For your entire dental needs call : 

450-682-3921
4375, Notre-Dame, suite 7, Laval 

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS
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CHATEAU ROYAL          514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC  H7V 1X2 
www.lechateauroyal.com

PALACE                    514-333-6000
1717, boul. Le Corbusier, Laval, QC  H7S 2K7 
www.palacereception.com

KOSTAS D. MENOUTIS 514-903-9000
6927, ave. du Parc, Suite 101 
Montreal, QC  H3N 1X7 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

Me Georgia Fintikakis
Tel: 514-675-4441 | Fax: 514-675-4461
4000, Boul St-Jean, Suite 3400, DDO.
gfintikakis@notarius.net

Me Georgia Makrigiannis
Tel: 514-675-4441 | Fax: 514-675-4461
4000, Boul St-Jean, Suite 3400, DDO.
gmakrigiannis@notarius.net

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Supermarché PA
4600 Blvd Samson, Laval, QC. | 450.682.4441
5242 Ave du Parc, Montréal, QC | 514.273.8782
1420 Rue du Fort, Montréal, QC | 514.932.0922
www.supermarchepa.com

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy 
Karaindros 

450-686-2347 | 4691, boul. Samson, Laval, QC

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

514-335-1881
12300, boul. Laurentien, Montreal, QC
www.manoirgouin.com

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

514-683-6555
3650, boul. Des Sources, Suite 100
Dollard-des-Ormeaux, QC  H9B 1Z9

440 Laval Chevrolet     450-682-3670
3670, autoroute Laval W. 
www.440chevroletlaval.com

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

T: 514-270-1961 | F: 514-274-2600
1563, Begin, Ville St-Laurent, Montreal, QC  
info@hermesoverseas.com 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

Tel: 514-289-8585 | Fax : 514-289-9445
230 Authieur, St-Laurent | info@spartansecurity.ca

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
L’ESTHETIQUE HRYSSI ANYSSIA
ΧΡΥΣΗ ΑΝΥΣΙΑ              514-272-8469
1820, rue de Neuchatel, Laval, QC  H7M 4K3

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

Νεκροπομπειο Blythe Bernier 
940, ave. Ogilvy, Montreal, QC  H3N 1P4
T: 514-495-8082 • F: 514-495-8872 
www.mountroyalcem.com

Aeterna Funeral Complex
514-228-1888 | 55, Rue Gince, Montreal, QC 
www.complexeaeterna.com

Centre Funéraire Côte-des-Neiges
514-342-8000
4525, Chemin de la Côte-des-Neiges

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Halifax : 2830 Agricola Street, NS, 
Quebec : 11054 Valcartier, Qc. 
Ottawa : 2212 Gladwin Crescent
Toronto : 2863 Kingston Road,  
Scarborough, ON, M1M 1N3
Vancouver : 2830 Douglas Road, 
Burnaby, BC, V5C 5B7
Montreal : 5800 rue d’Iberville

www.lanvac.com

937 rue Saint-Roch, Montréal, Qc.
Tel. (514) 274-4907

4901 Notre Dame, Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

5449 Ave. Royalmount, 
Mont-Royal, QC H4P 1V4
514.731.6391
www.lazaros .ca

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

• Δωρεάν εκτίμηση
Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
            Γιώργος 514-463-7590

1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3
514-715-0746

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL COMMERCIAL

Tel.: 514-745-1153
info@rosehillfoods.com
  www.rosehillfoods.com

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

514 894 2434

ELTEC

ΔΩΡΕΆΝ
 εκτίμηση προσφοράςΚΩΣΤΆΣ

Οι ηλεκτρολόγοι μας με 30 χρόνια πέιρα 
αναλαμβάνουν όλες τις ηλεκτρολογικές  
εργασίες:
• Eγκαταστάσεις φωτισμοί • πίνακες
• Άλλαγή κεντρικής θέρμανσης, κλπ. 

RBQ# 5713-3464-01

Cimetiere Notredame-Des-Neiges
514-735-1361
4601, Cote -des -Neiges Road, Montreal, QC
www.cimetierenotredamedesneiges.ca

DE TOUT POUR TOUS • ΑΠ’ΌΛΑ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ • EVERYTHING FOR EVERYONE • 450-978-9999

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

Same address since 1989
1799, boul. Curé-Labelle,  
Chomedey (North of St-Martin)

Before selling 
elsewhere,  

come see us!
Mon. to Wed. - 10am to 5:30pm

Thurs. and Fri. - 10am to 7:30pm
Saturday - 9am to noon

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
RÉ

-L
AB
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LE

SAINT-MARTIN

X O

Διαφημιστείτε 
κι εσείς 

 
για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  
Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  

450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

657 boul. Curé-Labelle,Suite 290
Laval, Québec, H7V 2T8

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras
CPA, CA

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, 
μπαλκόνια, τούβλα τζάκια, 

γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ, 
βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. 
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές 

τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

Ζητείστε τον Γιάννη 
514-299-8839

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ:
ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΒΑΨΙΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τ: 514-570-7856   |   EGP.INC@OUTLOOK.COM
ΜΙΛΑΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Για να αγαπήσουν και 
τα παιδιά μας αυτά 
που τόσο αγαπήσαμε 
και εμείς!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο 
krinos.ca

Toronto • Montreal • Vancouver


